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গ্রস্থকারের জীবনী । 
১২৫৬ লালে ভাত্রমাসের ২১শৈ তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার 

অধীন মত্তগ্রামে 'মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা 
৬কমলাকাস্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাহার পাঁচ পুক্রের 
মধ্যে রজনীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ । ূ 

_ তেওতা মাইনর স্কুলে ইহার বিদ্যা আরম্ভ হয় ? বাল্যকালে তিনি 
দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে" শেষ পর্য্স্ত জীবন রক্ষা 

হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির হুর্ববলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল 

তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিজে 

পাইতেন না তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় 

শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এগ্টান্স সুটম্ 
যান, সেখানেও 'অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে 

কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, 
হন। ততৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন | সংস্কৃত কঁলেজের' 

তদানীস্তন অধ্যক্ষ স্প্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী মহাশয্নের অনুগ্রহে 
সংস্কত কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে ; এবং তাহার শ্রবণশক্তির, 

খর্ববতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার প্রতি বিশেষ যত্র লইবার জন্য 
শিক্ষক্দিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিঝুটে বসিবার জন্য 

পৃথক আসন পাইতেন। সংস্কত কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইহার সংস্কৃত 
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে? তাহার সংস্কৃত সাহিত্যের, অনুরাগ ও, 
বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অজ্জিত হইয়াছিল। ইংরাজী 
ভাষায় ওশাণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তি-লাতে সমর্থ হন নাই; 
এবং*এই কারষটণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটি 
ও নাই।' বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া* সংস্কৃত কলেবেে 
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ভন্তি 'হয়েন। কিছু সংস্কৃত .শিক্ষার পর আমুর্ধেদ অধ্যয়ন' করিয়! 
ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ . উদ্দেশ্ত: ছিল: সংস্কৃত কলেজে তিনি 

এগ্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র । 

বিগ্ভালয়-ত্যাগের পরবর্তী কালে তিনি কিছুদিন পরলোৌকগত কবি- 
রাজ ব্রজেন্দ্রনাথ ক্াভরণের নিকট আয়ুর্ধেদ-শিক্ষার্থ ষাতায়াত করিয়া 

ছিলেন । তাহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি সাব ডেপুটীগিরি 
যোগ্তাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎস! ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই 
তাহার অভি প্রায়ানুযায়ী না'হওয়ায় তিনি এঁ পথে যান নাই। 

এই সময় হইতেই তাহার বাঙলা! রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝেণক ছিল 

১9 বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাহার 

রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। 
গুলু দিন পুর্ধেব এ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌবীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ততৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড 

টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ 

'করেন। 

সাহিত্যচচ্চণয় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরুপ 

সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য-চচ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি 
না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকাস্তের আর্থিক 

অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। 

তাহার সমকালে ধাহার] তাহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, 

তাহাদ্বের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্তী কালে 

সমাজে মান্ত-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলীভ ঘটিয়া 

উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ধল্য তাহার জীবিকার্জন বিষয়ে দারুণ 
অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচচ্চ বারা 

জীবন অতিবাহনের সঙ্কর অসাধারণ সাহসের বা ছুঃসাহুসের পরিচায়ক | 
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রজয়ীবঁস্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চা . জীবনের্ধ ব্রত- 
স্বরূপ অবলম্বন করিলেন ।*' সাহিত্যের : প্রতি আসন্তরিক অনুরাগ মা 
থাকিলে এরূপ ঘটতে পারে না। মৌধিক অনুরাগ এইরূপ ছুঃসাহস 
জন্মাইতে পাবে মা । বর্ধমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ 
বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা, জানি না। 

এই"সময়ে তিনি শ্বগাঁয় ভূদেব যুখোপাধ্যাপ়, ডাক্তার রাঙেন্্রলাল 
মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদ্েব বাবুর অস্থরোধে চ্তিনি 
সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন । 

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা । তথাপি তাহাব্ 

প্রবল সাহিত্যান্থরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের 

জন্য এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন । এই অবস্থাতে 
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার লক্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী 
সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, এঁ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক-শ্রেণীর, 
মণ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। এ বৎসর পরলোক গত ু রবরেও 

রুষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্বে তিনি বিশ্ববিগ্ভালয় কতৃক এণ্টান্স 
পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাহার সম্ব- 

লিত সংস্কৃতগ্রন্থ এট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে "নির্ধারিত হয় । এই ঘটনার পর" 
হইতে আর তাহাকে জীবিকার জন্ত ক্লেশ পাইতে হয় নাই। 

*্বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত এঁতিহাসিক প্রবন্ধঞুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি 

আর্ধাকীত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তীহার বালকুপাঠ্য . প্রথম, 

রচনা । তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের ভ্ন্ত ও বালকগণের পাঠের 
জন্য অনেক্রুগুলি পুস্তক বচনা করিয়াছিলেন । অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্ষ্- 
বুক্ কমিটার অগ্থমোদিত হইয়াছিল 1 কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরী- 
ক্ষায় পাঠ্যবূ নির্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তীহার- 



যে আর ফাড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে আগ সণসার 
চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই । :* 

গত ৩রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর 
সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিপ্লেন। মহারাজ 
মণীনদরচন্দ্র নন্দী বাহাছুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ-নিশ্মাণের 

নিমিত্ত ভুমি প্রার্থনা উদ্দোশ্ত ছিল । সে সময়ে তাহার হাতে গোটা ছুই 

সামান্য ব্রণ হইয়াছিল । কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়! আসিয়া আরও 

গোটা ছুই সামান্য ব্রণ হয় । পরে পিঠের উপর একটা! ব্রণ হইয়া! বৈশাখ 

মাসটা কিছু কষ্ট পান। পিঠের ব্রণকে কাবঞ্কল স্থির করায় তাহার মনে 
কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম ছাপা- 

খানায় দিয়া জ্যষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দ্বেখিবার জন্য বাড়ী 

ধাম। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ 

অত্যন্ত যন্ত্রণাদ্রায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে ।. ২৪শে ঢজ্যষ্ঠ 

দ্বারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়! কলিকাতায় ফিরিরা আসেন। তখন বহুমূত্র 
রোগের পূর্ণীবস্থা ! ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্থী, 
দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়৷ রজনীকান্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। 

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-রচন! তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কাধ্য। এ 
কাধ্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্তক 

বোধ করিলেন না । 

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্ষলঙ্ক ছিল। তাহার অমায়িক ভদ্রস্বভাঁবে 
ও উদ্ধার সরল' ব্যবহারে তাহার বন্ধুগণ যুদ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বতা- 

বের ও সবল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্প সম- 

য়ের জন্য? তাহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাহার অকৃত্রিম লারল্যে মুগ্ধ 

হইয়া যাইতেন। তাহার অকাল-মৃত্যুতে তাহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়ো- 

গের ব্যথা পাইয়াছ্ছেন। তাহার চিত্ত সর্ববদ। প্রফুল্প থাকিত ; * যেখানে 
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তির্ন উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। 

সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন | 

বঙ্গসাহিত্যে রজ্নীকাস্্ের অতাব, তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পগ্ডিত জন- 

কর্তৃক পূর্ণ হইবে ; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, 
সদানন্* বন্ধুর অকালমরণে তাহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিলেন, 

তাহা আর পুর্ণ হইবার নহে । 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া! অবধি রজনীকাস্ত গর্ত উহার | 

অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কুঞ্চ দেবের আশ্রয়ে যখন 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাধু তদ্ববধি উহার সেবায় 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদকশ্র 

প্রথম ছুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কারের তত্বাব- 
ধান ও প্রুফ দেখা পর্ধযত্ত সমস্ত কার্ধ্যই তাহাকে একাকী সম্পন্ন, করিতে 

হইত। এইজন্য তাহাকে প্রন্থৃত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের 
প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম কারয়াছিলেন। বোধ 

করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ এতটা খণী নেন? 

রাজ! বিনয়কু্ণ বাহাছুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত 
মহ্শয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই 
করিতেন না । পরিষদের কার্য-প্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়- 

ক্ষেপ করিতেন । পরিষদের উদ্দেগ্ত কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রি- 

কার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া 
সর্বদাই আন্দোলন করিতেন । আন্তরিক শ্রদ্ধ। ও অনুরাগ তাহার জীব- 
নের প্রধুন্ধলক্ষণ ছিল ) যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনু 

' ঝ্লাঞ্নেরু সহিত তাহ! লম্পাদঞ্জ করিতেন । মুখ্যতঃ থ্যাক্জল্সাভের গপ্ররো- 
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চনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না।. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার 
রন্ধার ও অস্থ্রাগের আম্পদ হইয়াছিল । সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান 
কার্য্যে এ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকাস্ত সেই সকল কাধ্্যেই 
প্রধান উদৃযোগী ছিলেন । তাহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি 
ও ব্যাঁকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গ- 
সাহিত্যুকে পরিপৃর্ণ করিবার উদ্দেশ্তে পরিষদে গ্রস্থরচনা-সমিতি স্থাপ-. 
নের প্রস্তাথ করেন। তাহাই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য 
চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্ববাংশে গৃহীত 

হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ফাষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা 
বুনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে । এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই 
রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গালা-রচন| বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক 
নিযুক্ত হইয়া আমিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ- 
সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ-কর্তৃক ও পরিষদের বাহিরে ষে চেষ্টা হয়, 
রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই 
চেষ্টার আংশিক সফলতা তাহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল । 
ভাহার মৃত্যুর পরবস্তী রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ 
ভবাহার অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই 
উদ্দেপ্তে একটি বিশেষ অধিবেশন আহত হয়| উহার কাধ্যবিবরণ যথ- 
স্থানে প্রকাশিত হইবে। 

যে কোন কার্যে সাধ্যমত সাহাষ্য করিতে পাইলে, তাহার যথেষ্ট 
আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ভাব বা গোড়ামির প্রশ্রঘ্ু দিতেন 
না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধ। করিতে পারিতেন। , 

. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্নীকাস্তের স্থান কোথান,, তাহার 
নির্ণয়ের এ লমত্র নহে। স্বাধীনভালে ভারঙবর্ষের আধুনিক ইতিহাস 
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আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক | তৎপূর্বেব ডাক্তার বাঁজেন্দ্রলাল মিজ্রে 
ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদ্ধাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের 

পুরাতত্বের স্বানীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; রজনীকান্তের 
প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে যনে হয়, তীাহারও বোধ 

কৰি মেই পুরাতন আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল।. কিন্তু 

'শীগ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের 

আলোচনায় প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন। মুসলয়ান. ও ইংরাজঞ্অধিকারে 

ভারতবর্ষের অবস্থা তাহার পরবর্তী এতিহাপিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয় । 
বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার 

মূলে একটা কথা পাওয়া যায়$_স্বঙ্জাতির প্রতি তাহার আস্তরিক 
অস্থরাগ | এই অন্্রাগই প্রথমতঃ তাহাকে পুরাতত্ব আলোটনায় প্রবৃভু 
করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতি- 

হাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। এঁতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির 
চরিত্রে অযথা কলক্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেনু। সেই' 
কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের 

ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাহার সন্কল্প হয়। 
আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে নিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্বাচন 

করিয়া লওয়ায় তাহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় 

পনুওয়া যাইতেছে । 

বাঙ্গালীর পক্ষে শ্বীধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল 
পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক 
লেখকের *আাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশে এঁতিহাসিক ঘটনা- 
বল্ লিপিবদ্ধু করিয়া বাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের শ্বতাব নহে। 
সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটন! সন্বন্ধেও এদেশের লোক 
কোনু কথা লিপিবদ্ধ করিয রাখা.কর্তব্য বোধ করে নাই ।. তৎকালবন্ভ 

ডি 
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প্রাচীন লোক ধাহারা বর্তমান আছেন, তাহাদেরও স্মতিশক্তির উপর 
কোন এতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই 

একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা 
লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের 

লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের 
নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত ধাহাদের রচিত. 

ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের কথার উপরেই 

তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের 

আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে 

ছুঃসাহসের কাজ | ঝাসীর রাণী, কুমারসিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে 

তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন । তিনি কেমন নির্ভীকভাবে 
কথা কহিয়াছিলেন, তাহ! তাহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি 
তাহার বন্ধুগণ কতৃক ও তাহার পর্ধিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুবগণ কক 

তাহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু কেহ 

তীহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাঙ্গলা-গ্রন্থজীবী 
গৃহস্থের পক্ষে ইহ! সামান্য কথা নহে । 

* জাতীয়ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মুলমন্ত্র ছিল। 
দুর্বলের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের 

আত্মসম্মান-রক্ষার অন্য উপাষ নাই। ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শ্বজাতিল 

মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের 

মধ্যে--এই আত্মসন্মান-বুদ্ধির নিতান্ত অসস্ভীব। ' রজনীকান্ত যেমন 
এক দ্রিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিম প্রক্ষালিত করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্ত দ্দিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের 

১রিত্রের চিত্র উদ্ত্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরৰখ্যাপনের 
সহিত ,জাতীয়. ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সন্তান ও.শ্রন্ধা 
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কঁরিষ্ঠে শিখাইতেছিলেন। তাহার আধ্যতীন্তি, ভারতকাহিনীর্প্রবন্ধ- 

মঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা উদ্দেস্তে বূচিত হইয়াছিল । বিষ্তালয়স্থিত 

বালকগ্রণের মনে ও জনসাধারণের মনে' এই স্ব্ধাতির প্রতি শ্রদ্ধাত্তি 

ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই 

করেন নাই। “আমাদের জাতীয়ভাব” “আমাদের বিশ্ববিস্ভালয়” 

“হিন্দুর আশ্রমচতুষটয়” “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া 

তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেনু, জাতীয় 

তাবের ও জাতীর স্বাতক্ত্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। 

তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক | 

রজনীকণ্ন্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আবস্ত 

করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিন বাক্যব্যয়ে 

গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একট! ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত 

সম্প্রদ।য়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে । কতিপয় কুতবিদ্য লৌকে 

ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের বচনার স্বাধীন সমালোচন।? আরম্ত করিয়া- 

ছেন। রজনীকান্তের পন্থানবর্ভীর আজকাল অভাব নাই; কিন্ত 

একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনী- 

কান্তের ভাষা । তাহার গ্রতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার» 

অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপবে সমর্থ হন 

নাই। তীহার ভাষা, তীহার রচিত গ্রস্থগুলি, সাধারণের নিকটে 

 প্রীতিপত্তির অন্যতম কারণ | উপরে যে আস্তরিকতা ও সহ্বদয়তাকে 

তাহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও* 

সহদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাহার মনের আবেগ, বর্ণিত 

বিষয়ের প্রতি তীহার শ্রদ্ধা ও অন্থুরুগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ 

পাই; তহীর মন্্ম হইতে সেই ভাষ! বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্শে 

। গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষ্মুর বিশুদ্ধির দিকে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল'। 
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বাঙলা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরখের কঠোর নিয়ম পালন করা/উচ্চিত 

কি না, এ বিষয়ে তাহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি 
সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, 

অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, 

তাহা বালা লেখকগণের মধ্যে ছুই এক জন ব্যতীত আর কেহ 
করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য এই 
্রয়াপ তাহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাছুষ্ট করে নাই। তাহার 

আত্তরিকত! ও সহ্ৃদয়তা তাহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। 

ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। 

এই কারণে তাহার রচিত এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও এঁতিহালিক প্রবন্ধগুলি 

সাহিত্যের শ্ররীর পোষণ করিবে; সাঁহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ 

"করিবে । সেম্থান কত উচ্চ, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত 

হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গলায়লিখিত অন্য 

কোন এতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু ঘল! যাইতে পারে কি না, 
সন্দেহস্থ্া। 

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্ডের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; 
তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন ; এবং 
এসেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 
জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাহার, অপেক্ষা 
প্রতিতাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন) বঙ্গসাহিত্যে 
তাহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাহাদের কাধ্যের সত্তি 
তৎকত কাধ্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গ- 
আহিত্যের, সুতরাং বঙ্ষমাতার রা সমগ্র জীবন উদযাপনের 
উদ্ধাহরণ অধিক আছে কি না, জা এই অন্গরক্ত সন্তানের 
অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সম্তাপিত হইবেন তাহাতে সংশয় নাই। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | 

তীয় সংখা, ,১৩৯৭। ীরামেননুন্দর ভ্িবেদী। 
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আযাকা | 
কুম্ত। 

কাঁজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী । মিবারের রাণা কুস্ত 
যথার্থ বীরপুরুষ। শক্রর রাজ্যেযে কোন প্রকারে বিজয়ুপাতাক। 

উড়াইয়! দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে ; দেশকালপাত্র বিবেচন 

না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারির আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের 

ক্ী্চিম নহে) ন্যায় ও ধর্শে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের” 

স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে । যখনু দেখিব, কোনও 
বলিষ্ঠ ব্যক্তি, একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদাত্বের নেউ। হইয়া, গোপনে নিরস্ত্র 
বিপক্ষকে সংহার করিতেছে ; অসময়ে অতফ্িত-ভাবে, অত্যাচারের, 
পরাকাষ্ঠ৷ দেখাইয় সর্বত্র ভয় ও আতঙ্কের বিস্তারে উদ্ভত হইতেছে ; 

ন্যায়ের, উপদেশে কর্ণপাত না করিপ্ব।) নরশোণিতস্রোতে চারিদিকৃ 

রঞ্জিত করিয়া *তুলিতেছে ) তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ ন 
বলিয়া, স্কোয়ীর বা ক্রু, বনে: এই বিগহিত কিশেষণে বিশেধিত 

করিৰঞ্ গ্রকুত বীরপুরুষ * কখন* এমন হীনতা দেখাঁইতে আসর 



আধ্যকীত্তি | 

হয়েন না; তাহার হৃদয় সর্বদা উচ্চভাবেপ্পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে 
যেমন বীরত্বের পরিচয় দ্রেন, অন্ত সময়ে তেমনি কোমলতা দ্রেখাইয়া 
সকলের গ্রীতিসাধন করিয়! থাকেন । কিছুতেই তাহার মহত্ব হীনতা-. 
পঙ্কে ডুবিয়া যায় না । ঘে।রতর বিস্বিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার 

অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্মের অবমাননা করেন না। 

প্রক্কুত বীরপুরুষ সর্বদা সংযতভাবে আপন্থার পরিশুদ্ধ ধর্সররক্ষা করিতে 

তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন । 

ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুধষ আপনাদের বীরত্ব কলঙ্কিত করিয়াছেন । 

কিন্ত রাজপুতের বীরত্বে কখনও কলঙ্কের ছায়াপাঁত হয় নাই । বাজ- 

পুত বীর গর্বদ| অকলক্ষিত-ভাবে অতুল বারত্বকীত্তি রক্ষা করিয়াছেন | 

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মীন ও বিশ্বস্তভ1) রাজপুত বীরেন সদয় ধন্ব্ের 

ভিত্তি । একজন বাঁজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের 

অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি। সে তখনি উত্তর করিবে যে, «গুণচেখর” 

ও “সংচোর” হওয়াই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। অক্ুতজ্ঞ ব্যক্তির নাম 

“গুণচোর” আর অবিশ্বস্তের নাম “সৎচোর” | যেগুণচোর ও সংচোর 

হয়) রাজপুতের মতে, সে যমরাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া! থাকে । 

মিবারের' এইরূপ বীরপুরুষের পবিভ্র চরিব্রের কথা বিবৃত হইতেছে । 

বীরত্বের কুদ্রমূর্তি ও মাধুধ্যের কমনীয় কান্তি কিরূপে একাধারে 
অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে । ্ 

রাণা কুস্তের চরিত্র এইরূপ উন্নতভাবে পরিপৃর্ণ। কুস্ত ১৪১৯ 

খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। লাহস, পরাক্রম ও 
শাসনদক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ! 
কুষ্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল মিবারের নিংহাসনে এতিঠিত থাকিয়া 

'অনেক সংকার্ধে/র অনুষ্ঠান কারন। কিম্ত তিনি চিরকাল শাস্তিস্ৎ 
ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশৈ ্বাধীনতা-রক্ষার দন্য/ভীহাঁকে 
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৪. আর্ধ্যকীত্তি | 
55355255255 
পরাক্রান্ত বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় । খিলজীবংশীয় রাজাদগের 

পরাক্রম খর্ব হইয়। আসিলে, কয়েকটি মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর অধী- 
নতার উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। এ সকলের মধ্যে মালব ও গুজরাট 
প্রধান ছিল। কু্ত যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন এ 

ছুই'প্রদেশের অধিপতিদ্বয় সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন '] ১৪৪০ 
খুষ্টাৰে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার 
আক্রমণ করেন। কুস্ত একলক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ 

রক্ষায় প্রস্তত হয়েন। মিবারের প্রান্ততাগে-মালবরাঙ্যের বিস্তীর্ণ 

প্রান্তরে--উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের 

পরাজয় হয়; বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে । মালবের 
অধিপতি শেষে কুস্তের বন্দী হয়েন। এই সমধ্বে মহাবীর কুস্তের পবিত্র 
চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুস্ত পরাজিত শক্রুর প্রতি অসৌজন্য 
দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্শশ ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইয়াচছিলেন ; বিজয়লক্ষমীর প্রসাদলাভের আশায় পরাক্রমের সহিত 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্নের অবমাননা 

করিলেন না। কুস্ত প্রকৃত বীরপুরষের ন্যায় পরাজিত ও পদ্ানত 

শক্রর সম্মান রক্ষা করিলেন। মালবরাজকে কেবল বন্দীর অবস্থা 

হইতে যুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক অর্থ দিয়! স্বরাজ্যে পাঠাইয়া 
দ্রিলেম। বীরপুরুষের চরিত্র এইরূপ মহত্ব ও উদ্বারতায় পূর্ণ । 



রায়মল | 
মিবারের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেঁবভাবে পৃর্ণ। এই 

দ্েবভাব আজ পর্য্যগ্ত মিবরের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। 

যদ্দি স্বার্থত্যাগের কোন মহত উদ্দেশ্ত থাকে; বংশের পবিভ্রতা রক্ষার 

জন্য যদি ৫কানরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা থাকে ; প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন- 

স্বরূপ যদি হৃদয়ের ফোনরূপ তেজস্িতা থাকে ; তাহা হইলে মিবারেন্র 

রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন, এরগ স্থির 

প্রতিজ্ঞ! দেখাইয়াছেন এবং ভেজন্বিতায় বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ 

রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস্ * অদ্ভিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন? 

বাজসীকি অদ্িতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন? 
হাউয়ার্ড 1 অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ন। 

* দিমস্থিনিস্ গ্রীন দেশের সর্বপ্রধান বক্তা । ইহার পিতা এথে্স নগরে 
তরবারির ব্যবসায় করিতেন।  খ্ষ্টের জন্মগ্রহণের ৩৮* বৎপর পুর্বে দিমস্থিনিসের 
জন্ম হয়। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে দিমস্থিনিস্ প্রথমে ভালরূপ লেখাপড়। 
শিখিবার হৃযোগ গ্াপ্ত হয়েন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বক্ত.তার প্রণালী 
শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এ বিষয়ে তাহায় অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ুট হুয়। 
ক্রমে তিনি প্রাচীন সময়ে অদ্বিতীয় বাগ্ী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

1 জন হাউয়' ১৭২৬ খ্রীঃ অন্দে ইংলগ্ডের অন্তঃপাতী হাকৃনে বামক স্থানে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিস্বন নগরের কিরূপ অবস্থস্তর ঘটিয়াছিল, তাহ! 
দেখিবার জন্ত হাউয়ার্ড ১৭৫৬ অব তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহাদের 

জাহাজস্ফান্সে নীত হয়। হাউক়্ার্ড, ফরামীদেশের কারাগারে” অবরুদ্ধ হুল । 
কারাগারের দূ'ষত প্রণালী প্রযুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেব ভুগিতে 
হইত। হাউয়ার্ডকে ও এইরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতে হব । এই অবধি হাষ্রগ্ার্ড কারা 
লয়ের দুষিত প্রণালীর সংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়! দেশে 
আসিয়! এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান নগরের 
কারাগার দে খি॥। কয়েদীদিগের অবস্থ। বর্ণন| করেন। তিনি লোকহিতৈষী ছ্থিলেন। 
সংক্রামক 'রোগাক্রান্ত৪গকেও নিজে দেখিতে ত্রীটি করিতেন ন1। এক সময়ে হাউয়ার্ড 
প্রকটি সংক্রামক স্তগরোগীকে দেখিভে গমন করেন। ইহাতে তাহার এ রোগ 
দমে, উহাতে ই*১*৯* অবে তাহার মৃত্যু হয়।/ | 



৬ নার্য্যকীন্তি । 
পল 

হইতে পারেন রায়মন্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্ধিতীয়। রায়মল্লের 
ন্যায় কেহই লোকাভীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই এবং 
রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক বিস্তার করিয়া, 
মহত্বের পরিচয় দ্রিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্ত 
আর .কোন স্থলে এরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই। 
রোমের ব্রুতস্ * অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন; 
মিবারের রায়মল্প অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কত করিয়া উহা 

অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন । 

চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বারভূমি রাজপুতনার একটি 
লাবণ্যবতী” অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। 
অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ। এ বেশে বালিক] অকুতোভয়ে তীরবেগে 
অশ্বচালন| করিতেছিলেন। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মৃত্তি 
চারিদিকে অপূর্ব প্রভাব বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটি 
ক্ষত্রিয় যুবক এই মনোমোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন । এই যুবকও 

অশ্বারূঢ ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল । অপূর্ব ভীষণ, 

ভাবের সহিত ভীষণতা মিলিয়া গেল। অশ্থারূট যুবক অশ্বারোহিণীর 

অন্পম লাবণ্যরাশিঃ অপূর্বব অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়। স্তস্তিত হইলেন । 

ব্তসূ, রোমের প্রধান ম্যাজিষ্টেট ছিলেন'। রোমে সাধারণতন্ত্ প্রতিষ্টিত 

নি ও কালেতিনস উভয়েই প্রধান ম্যাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হন। ইহাদের 
উপার্রি “কক্দল" হয়। এই সময়ে রোমের সাধারণতস্ত্রের উচ্ছোদের জন্য অনেকে 

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে ব্রুতসের ছুই পুত্র এবং কালতিনসের তিন 

দ্রাতুপ্পুত্র ছিলেন। প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটেঃ নিকট ইহাদের বিচার হয়। কালতিনস্ 

্রাতুম্ুত্রদিগ্ের প্রতি স্তেহ প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 
কেস্ত ব্রতস আপনার পুত্রদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়! অপক্ষপাণ্ডের শ'রচয় দেন। 
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এই স্থিত্ব সৌদামিনী, যুবকের হৃদয্বে যুগপূৎ আশা ও নৈরাশ্তের স্ব্ত্পাত 
করিল। মুবক উহার ঘাকপ্রতিঘথাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক ! 

ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে; কল্পনার অপূর্ব কাহিনী নহে; ইহা 
ইতিহাসের কথা । এই যুবক কে? মিবারের ক্ষভ্রকুলনুর্য মহারাজ 
রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুক্র জয়মল্প ! আর বিদ্ধযচ্চঞ্চল অশ্বের আবোহিণী 

কে? *টোডার অধিপতি বাঁও স্ুরতনের কন্যা তারাবাই। বাপগ্লারাওর 
বংশধর আজ এই যুদ্ধবেশধারিণী, লাবণ্যময়ী মুর্তি লাবগয্মগরে 
মগ্ন হইলেন । 

মহারাজ রায়মল্লের পুক্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাধী, হইলেও 
রাও সুরতন সহসা তাহার আশা পূর্ণ করিলেন না। লিল্লানামক এক 

জন ছুরন্ত পাঠান, রাও স্ুরতনকে দ্রেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা 

অধিকার করিয়াছিল। স্থুরতন নিফ্কাশিত হইয়া কন্যারত্বের সহিত 
মিবার রাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সুর- 

তনের প্রতিজ্ঞী ছিল, যিনি বছুবলে টোডা অধিকার করিতে পারি- 

বেন। বিধাতার অপূর্বব স্ষ্টি তারাবাই তাহারই করে সমর্পিত *হইবেন। 
এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত । ধাহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা 
বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞাবাক্য সেই বীরপুরুবদ্দিগের ' যুখেই 

শোভা পায়। জর়মল্ল, রাও স্ুরতনের কন্ঠারাত্বের অভিলাষী হইয়া? 
টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন; পাঠানের সহিত তাহার 
ধেরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়মপ্লপ স্ুরতনের কথা রাখিতে 
পারিলেন ন|। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া,তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের 

পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রজপুত-কলঙ্ক লজ্জিত হইলেন না। শক্রর 

সন্ুখে যুদবস্থলে দেহত্যাগ করা তিনি কর্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন 

না তাহান্র হৃদয়ে তারার মনোর্টমাহিনী যুক্তি জাগিতেছিল ; তিনি 
পরাজিত ছইলেও অঙ্্লানতাবে বেদনোরে গিয়া অব্ধরূপে সেই লাবণ]ই 
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ময়ী ললনীকে অধিকার করিতে: উদ্ধত হইলেন। এ অপমান “রাও 

সুরতন সহিতে পারিলেন না। 'রাজপুতের হ্বাঁয় উত্তেজিত হইল | এ. 
উত্তেজনা অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন জয়মল্পকে নিহত 

করিয়া, আপনার সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতৈর অসি রাজপুত- 

কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল । 

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পছুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ 
সংবাদ"লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল । এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ 

'রায়মল্লকে শুনাইবে কে ? বাঞ্সারাওর,সন্ভতানের শোণিতে বাও স্ুরতনের 
হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে; তাহাকে আজ রক্ষা করিবে কে? সকলেই 
ভাবিতে লাগিণ, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। বায়মল্লের সর্ববজ্যেষ্ঠ 

পুত্র, কনিষ্ঠ পাহাদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; দ্বিতীয় 
পুজ ওদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন; কেবল 

এক জয়মল্পই পিতার হৃদগ্বরঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদররঞ্জন কুসুম 

বৃস্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদারুণ শোকে রায়মল্ল অধীর হইবেন। 
তাহাকে শুস্থির করিবে কে? মিবারের রাজপুতেরা ইহ]! ভাবিয়। 

ভ্রিয়মাণ হইল। কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না। অবিলম্বে 

উহা মহারাজ রায়মল্লেন্ন শ্রুতি প্রবিষ্ট হইল। রারমল্ল ধীরভাবে সমস্ত 
'শুনিলেন ; অকস্মাৎ তাহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল; অকস্মাৎ তাহার 

ভ্রযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্য় আরক্ত হইয়া উঠল। প্রাণাধিক পুন্রের 
শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না । রাম্মমল্ল অকাতর-তাবে+ 
বজ্গভ্ীর-স্বরে বলিলেন৮-“যে কুলাঙ্গীর পুক্র পিতার সম্মান নষ্ট করিতে 
উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে 

সমুচিত শাপতি দিয়া ক্ষত্রোট্তি কাধ্য করিয়াছেন।” মহারাজ রায়মল্ল 

ইহ] কহিয়া, পুঞ্রহস্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়কুলোচিত পুরপ্কার-ন্বরূপ 

বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন। 



বীরবালক ও বীর-রমনী | 
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ক ক পাপা 

প্রকুত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চাবে পূর্ণ প্রকৃশতবীর এইরূপ 

মহাপ্রাণতা ও তেজন্বিতায় অলন্কত। 

বীরবালক ও বীর-রমণী। 
( পু্ত--কম্মদেবী, কমলাবতী, কর্ণবতী ) 

৯৫৬৮ শ্রীঃ অন্দে পরাক্রীন্ত মোগলসমতাই আকৃষর শাহ বখন চিতোর 

নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতা প্রিয় বীরগণ বখন অন্লানবদৰে গরীয়সী 

জন্মভূমির জন্য রণভূমির ক্রোড়শারী হরেন, রাজপুত-কুলগৌরর জয়মল্ল 

বখন শক্রর হস্তে নিহত হয়েন, ঘোড়শৰবীঁর পুত্ত খন অসীম উৎসাহে 
স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া শক্রর সম্মুখে আইসেনঃ তখন বীরভূমি 
চিতোরের তিনটি বীরাঙ্গনা, স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিয়া- 

ছিলেন। কে।মল দেহে কঠিন বর্খখ পরিয়। কোমল হস্তে কঠোর অন্ত 

ধরিয়া, মোগলসেনার গ্রতিরোধে দণ্ডারমান হইয়াছিলেন। এই ললনা- 

ব্রন শক্রনিপ্রীড়িত রাজস্থানের প্ররুত বীরাঙ্গনা ; মৃত্তিমতী স্বাধীনতা ; 
আত্মত্যাগের অ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল। 

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্তায় সমরে পুরুষসিংহ অনন্ত 

নিদ্রার অভিভূত হুইয়াছেন। বীরভূমি বীরশূন্য হইয়াছে ।*। চিতোর 
রক্ষা করিবে কে? মোগল -দ্বারে উপস্থিত হইক্বাছে, তাহাকে বাধা 
দিবে কে?" স্বাধীনতার লীলাভূমি পৰ্ঠাধীন তা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে; 
,এ ছুর্বহ নিগড় “ভাজিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোস্ভম। 
এ সময়ে একটি বীরবালক গন্ৰীয়সী জন্মন্ভুমির জন্য প্রাণ দ্রিতে প্রস্তুত 



০ আধ্যকীত্তি । 
নি ৃ | 
হইল।' জয়মল্প'জন্মের মত চিতোর হইতে বিদ্বায় লইয়াছেন ; তাহার 
অভাবে চিতোর শৃন্য হইয়াছে? পুত্ত এই শূন্য স্থান পুরণ করিলেন। 

 পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর । বয়সে তিনি বালক ? সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষম- 
তায় তিনি বর্ধীয়ান্ পুরুষ । পুত্ত মাতার নিকটে বিদায় লইলেন। কর্ম 
দেবী আশ্বস্তহৃদয়ে প্রিয়তম পুক্রকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত 
প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রছুল্নহৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে 
বিদধয় দিলেন; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমিবু রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে 
উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ধায় বালক-__চিতোরের অস্থিতীয় বীর, 

জন্মের মত বিদায় লইয়া, অসীম উৎসাহসহকারে পবিত্র কার্ধ্যসাধনের 

জনা পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগলসেনা ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল! আকৃবর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ 
আর একজন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল ; ্ বিতীয়দলের সহিত পুত্তের 

ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল! সম্রাট অপর দিক্ হইতে পুক্তকে বাধা 

দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন । 

বেশী ছই প্রহর । এই সময়ে সহস! আকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে 

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, 
সহসা তাহাদের গতিরোধ হইল। সম্মুখে সন্ধীর্ণ গিরিবত্ব? গিরিবত্বের 

পুরোভাগে, ছুই একটি শ্তামলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ । এ বৃক্ষের পশ্চান্তাগ 

হইতে গুলির .পর গুলি আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যুহ ভের করিতে 
লাগিল। মোগলের৷ স্তম্তিত হইল! এদিকে অনবরত গুলি আসিতে- 

“ছিল; অনবন্ূত গুলির আঘাতে সৈনিকগণ রণভূমিতে বিলুষ্টিত হইতে- 
ছিল! আকৃবর সবিন্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিনিবত্ম আশ্রয় 

করিয়া দগ্তায়মান হইয়াছে । একটি বর্ধারসী; আর ছুইটি ঈষৎ উত্ভিন্ন 
কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী ! তিনটিই অশ্খে আর, তৈনটিই ছুর্ভেন্ 
কবগে আবৃত এখং তিনটিই অস্ত্রগালনায় সুদক্ষ । মধুরত'র সহির্ 

সস লাস সস পট সপ সি লি সি পর সত শর লস শপ হা এ ৬৯ পপি তি পাপা টিপছি লাক্স পি ক 
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ভীধনতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া অকৃবরের হৃদয় বিচলিত হইগী। এই 
তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমৈ তাহার বনুসংখ্য সৈন্যের গতিরোধ 

হইয়াছে; ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বু সৈন্য বণস্থলে দেহত্যাগ করি- 

তেছেঃ ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট ক্ষোভে ও লজ্জায় 
অধোবদূন হইলেন। 

এদিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ; তুমুল যুদ্ধে কর্্মদেবী, কমলাবতী 
ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন ] 

ষোড়শবর্ধায় পুত্ত-+ন্সেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শক্রর সহিত 
একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না ১. 
প্রিম্বতম স্বামী--পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আম্পৰ, একাকী শত্রুর অস্ত্রা* 

ঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্ত প্রাণত্যাগ 
করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না ! ভালবাসার, 
ও প্রীতির আশ্রর-ভূমি সহোদর পবিত্রকাধ্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, 

দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী শীরবে 

দেখিতে পারেন নাঃ পুত্ত মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ” করিয়া- 
ছেন; আকৃবর আর এক দল লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন ॥ 

কর্ম্র্দেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী হঠাৎ এ সৈনিক দলের গতি রোধ 

করিলেন ১ তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনত।-রক্ষার জন্য 

শত্রুর ব্যহতেদে দণ্ডায়মান হইলেন | ্ 

"এক দ্বিকে বোড়শবরার পুত্ত, আর এক দিকে তাহার বর্ীয়সী 
জননী এবং অপুর্ণবয়প্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোক্ের বী্ধ্যবহ্ির* 

. এই তিনটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের সৈন্য ছারখার করিতে 

উদ্যত | * | 

ঝটিকা বন্হিতে লাগিল। মুহুর্তে মুহুর্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির 

আঘ।তে* মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে ল্াগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা 



* & 
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পর যুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই বিশ্রাম বিশ্রাম নাই। ছুই প্রহর হইতে স্ধ্য | 

প্য্যস্ত বীর্ধ্যবতী বীরাঙ্গনা দুরত্ত শক্রর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান 
রা ই'হাদ্বের অস্ত্রচালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। অকৃরর 

প্রকৃত বীরপুরুষ) তিনি এই তিনটি বীরাঙ্গনার বীরত্বে মোহিত 
হইলেন এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাহার আগ্রহ 
জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত 

বস্থার় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বছ অর্থ পারিতোধিক দেওয়া 
যাইবে। কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে উন্মত্ত ছিল, সম্রাটের এ কথায় 
কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
তিনটি বীররমণী অসীমসাহসে তাহ|দের আক্রমণে বাধা দিতে লাগি- 
লেন। সহসা' কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃস্তচ্যুত 
কুসুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কর্মদ্দেবীর দৃবকৃপাত নাই; 
প্রাণাধিক ছুহিতাঁকে ভূতলশারিনী দেখিয়াও কর্্রদদেবী কাতন্ব হইলেন 

না। তিনি অকাত্খভাবে, অবিচলিতন্বদয়ে শত্রপক্ষের উপর গুলি 

বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উহার মধ্যে একটি গুলি আসিম্বা কমলাবতীর 

বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথমে টলি- 
, "লন না; স্থিরতাবে দীড়াইয়! বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট করিতে 'লাগিলেন। 
মোগলেরা উন্মত্ত; গুলির উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন 
কমলাবতী ও কর্ম্মনেবী, উভয়ে ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত সত্তা. 

টের সৈন্য পরাজিত করিয়। জা? নিকটে আসিলেন। তাহার 
আরাধ্যা জননী,“ প্রয়তমা প্রণফিনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ যুদ্ধ- 

স্থলে বিলুষ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া ছুরন্ত মোগল- 

সৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এদিকে কমলাবতী ও 
সর্মর্দেবীর বাকৃরোধ হইয়া! আসিতে- ছিল। পুত্ত বাহ প্রসারণ 
করিয়া, ইহাদ্গিকে তুলিয়া লইলেন) , কমলাবতী ধীরভাবে 
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প্রাণকান্তের দ্বিকে চাহিলেন ; ধাঁরভাবে পতিগ্রাণা সাধ্বী সতী 
প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া, অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন। কুর্শদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে 

কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাহাদের সহিত স্বর্গে 

আসিতে অন্থরোধ করিয়া, ইহলোক হইতে অপস্থত হইলেন। পুণ্ত 
 মুহুর্ভকাল চিন্তা করিলেন। যুহুর্তমধ্যে ভীষণ “হর হর” রবে শক্রর 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া? 

যোড়শবধাঁয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ 
তদীয় গ্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্মমদেবী ও 
কর্ণরতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইহার! অমরলোকে 
গমন করিলেন! ভূলোকে ইহাদের অনন্ত কীত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল। 

পাসকীসপা সপাস্পা শী পি সপিসপপাস্পিপাসপিলাসপিস্িস্মপাস্পিস সপ সপ পপ সাপ 

বীরধাত্রী। 
( পান্ন। ) 

.. রাজপুতকুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহু লোকাক্তরিত হইয়াছেন। 
যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাধাতের আশীটি 
গৌরবন্চক চিহ্ন ধাহার দেহ অলম্কৃত করিয়াছিল, যিনি খুঁসলমানদিগের 
সহিত যুদ্ধে ভগ্রপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্বগৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহার দেহ পঞ্চতৃড়ে মিশিয়া গিয়াছে ; শক্রুর চক্রাস্ত- 
জালে পড়িয়া” পুরুষসিংহ অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবারের 
অতুযজ্জ্ল কূরধ্য চিরদিনের৪ জন্য অন্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শি 
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সম্ভতান আজ শক্রুর হস্তগত | ভবিষ্য বিপৃর্দে অনভিজ্ঞ ষড়বর্ষায় বালক 

নিশ্চিন্তমনে আহার-পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাই- 
তেছে: এদিকে যে ছুরম্ত শক্র তাহার প্রাণনাশের ,চেষ্টা পাইতেছে, 

সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না? দাসীপুক্র 
বনবীর * মিবারের সিংহাসন অধিকীরের আশায় এই কোল কোরক- 

টিকে বৃত্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, এই ঘোর বিপদ 
হইতে আজ পরাক্রান্ত সংগ্রামদিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা 

করিবে কে? বাঞ্সারাওর পবিত্র বংশ নিন্মূল করিবার ষড়যন্ত্র হই- 

কাছে; এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অসহায় 

রমণী এই ঘোরতর রিপদ হইতে উদদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগসর 
হইতেছে 7; অনাথ বালক আজ একটি তেজন্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে 
থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুত পুর্বব 

স্বার্থত্য'গবলে বাঞ্লারাওর বংশধরকে জী'বত রাখিতে উগ্ভত হইয়াছে ! 

.কি উপায়ে পান্না এই দু্ষর কার্ধ্য সাধন করিল, কি উপায়ে পিত্ব- 

হীন শিশু অক্ষত-শরীরে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়। পড়ে । 

রাত্রিকালে উদ্য়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে 

এক জন নাপিত আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদ্য়সিংহকে 

হত্যা করিতে. আনিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারীর 
মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রার্রিতে 

ঢাকিয়া, উত্ত চাঙ্গারী নাপিতের হস্তে সমর্পন করিল | বিশ্বস্ত নাপিত 

সমস সম পামিপস্সিলসি লাস শি 

* বনবীর সংগ্রামসিংছের ভ্রাত পৃথীরাজের পুত্র। একটি দাশীর গর্ভে 
ইহার জগ্ম হয়। উদয়সিংহের বয়ংপ্রারপ্তি পধ্যস্ত বনবীরের ।হন্তে রাঙ্যশাসনের ভার 
ষমর্পিত হইয়াছিল.) কিস্ত বনবীর আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাধিবার জন্য 
উদগাসংহের ক্ত্যায় কৃতসন্বর হয়। | 
1 ব্রাজস্থানে, এই জাতি 'বাস্সি' নামে প্রসিদ্ধ । রাজপুতদিগের উচ্ছিষ্ট 

মোচন করা ইহ'দের কাধ্য। 
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ৃঁ ধাঙী পান্না । | 
বনবীর অনিহত্তে সেই গুছে আসিয়া ধা্কে উদয়নিংতের কথা জিজ্ঞাস করিল। 
ধাআী বাও.নিপূ্ত করিল না, নীরবে ও অধোনুখে স্বীয় নিত্রি পুত্রের দিকে অঙ্গুলি 
গ্রদারথ করিল। | 

পপ সি অপ জা ৯ এর লী জ্ি৯ এ হল সিল ৯৩৮৫৯ ৯৪৬ লস সদ ঘর্পা ৯ ৫ত ৯৫ মী ৯০৯৫ ২৫ সিসি শির ৯৪৯ত & পাখির ছি ৪৯৫৫৯ ৫৬ীত তীহ তি ৪ উঠি সির ৯৯১৮258৯৯৪৯ পিউ তত ছি 

শি ্ ৬ 



টি . শার্াকান্ি। 
সে 'চাঙ্ারী লইয়া ৫ কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময়ে বনবীর 

অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা 
করিল । ধাত্রী বাঙ.নিষ্পর্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত 
পুত্রের দ্রিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর উদ্রয়সিংহবোধে সেই 
ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া চলিরা গেল। এ দ্রিকে রাজবংশীয় 
 কামিনীগণের রোদ্নধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুভ্রের অন্ত্যে্িক্রিয়! সম্পন্ন 

হইল। প্লাত্রী নীরবে ও অশ্রপূর্ণনয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য 

দেখিয়! নাপিতের নিকটে গমন করিল । 

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে আপনার হ্ৃদ্য়রঞ্জন 

' শিশুসন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পন করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের 
পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিল। ঘে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্লারাওর 

বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বনঃ স্নেহের একমাত্র 

পুত্তলী, নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ কৰে, তাহার স্বার্থত্যাগ 

কত দূর মহান্ ! যে রমণী হৃদয়রঞ্জন কুস্ুমকোরককে বৃস্তচ্যুত দেখিয়াও 

আপনার কর্ততব্যসাধনে বিমুখ ন! হয়, তাহার হৃদয় কত দুর তেজস্িতার 

পরিপোষক ! লসাধারণে পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে । 

ল্কিম্ত যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্ত ধাত্রীকে আর 

একভাবে চাহিয়া দেখিবে | এই অসম্ধারণ ভাব সাধারণের ম্মায়ত্ত নয়। 

অসাধারণ লোক্ষেই উহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ । 

শপস্টি পাত ছি তি িটিরও এসি সি লা শি সপ 



প্রতাপনিংহের বীরত্ব । 
. আজ ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাণ। আজ মিবারের রাজপুতগণ 

'সর্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্ঘত 1 
সম আকবরের বহুসংখ্য সৈন্য রাজা মানসিংহের সহিত মিবার 

অধিকার করিতে আসিয়াছে! মোগল, স্ূর্য্যবংশে কলঙ্কের, কালিমা 

দিতে উদ্ধত ভইয়াছেমিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ 
অকলক্কিত বাগিতে উদ্ভত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্ররুত ক্ষত্রিয়ত্বের 

গৌরবরক্ষায় কুতসঙ্বল্প । চিরম্মরণীয় হল্দ্িঘাটে মিবারের আশাভরসা-* 

স্থল বাইশ হাজার ব্রাজপূত বীর একত্র হইয়াছে; প্রতাপ্সিংহ এই 

নাইশ হাক্গাব রাজপুতের অপিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগলসৈন্যের 

গতিরোপ করিতে ফীড়াইয়াছেন। 
হল্দিখাট একটি গিরিবস্মর। উহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় 

সকল দিকেই সমুন্নত পর্বত লম্বভাবে দণ্ডীয়মান রহিয়াছে । শ্রী স্থান 

পর্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদ্দীতে সমাবৃত। প্রতাপসিংহ এ গিরিসন্কট 
ভশ্রয় করিয়। মোগলসৈনোর সন্মুখীন হইয়াছেন । হল্দিঘাটের যুদ্ধের 

দিন রাজপুতবীরের অনন্ত উৎসন্ের দিন। রাজপুতথণ এই উৎসবে 

খাঁতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং এক একে এই 
উত্সবৈ মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল! এই উৎসবে 
মহাবীর গ্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন । তিনি প্রথষ্জে আদ্েররাজ 

মানসিংহের দিকে ধাবিত হয়েন? কিন্ত মানসিংহ দিলীর ঘহুসংখ্য 

সৈন্যের মধো ছিলেন ; প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন নাঃ 
মেখগভীর স্বর্কে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুতকুলাঙগীর বলিয়া তিরস্কার 
করিলেন ? রাজ। মানসিংহ- প্রতাপের্ এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন 

চে 



১৮, আর্ধ্যকীন্তি ৷ 
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না।: যাহ! হউক, প্রতাপ নির্কচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিন 
তিন বার মোগলসেনার মধ্যে প্রবেশ করিগাছিলেন। তিন বার তাহার 

জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। বাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া 
তাহাকে তিন বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার 

জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ 
নিরস্ত হইলেন না। তাহার শরীরের একস্থানে গুলি আঘাত, তিন 

স্থানে বড়বার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। 

তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্ততাবে 
শক্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাজপুতগণ আবার তাহার উদ্ধারের 

চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীরশয্যাঁয় শয়ন করিয়াছিল। 

মিবারের গৌরবস্থল বীপ্পগণেন্ন প্রায় সকলেই গরীয়পী জন্মভূমির ক্ষার 
জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছল। প্রতাপের 

মস্তকোপরি মিবারের রাঁজচ্ছত্র শোভা পাইতেছে। সেই ছত্র পক্ষ 

করিয়া, মোগলসৈন্য, চারিদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে 

লাগিল এ ছত্র হইতে প্রতাপের জীবন তিন বার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, 
তথাপি প্রতাপ উক্ত রাজলক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এবার 

প্রতাপের উদ্ধারসাধন অসাধ্য বোধ হইল । ঝালাকুলশ্রে্ঠ মানা ইহা 

দেখলেন. এবং মুস্ুত্মধে; সদলেপ্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, 

সেই রাজচ্ছত্র আপনার মস্তকোপবি ধারণ করিলেন । এই ছত্র দেখিয়া 
মোগলসৈন্য মান্নাকেই প্রতাপসিংহ মনে করিয়া তত্প্রতি সবেগে 

ধাবিত হইল। ২এবার মোগলের ব্যুহ-ভেদ হইল । প্রতাপসিংহ রক্ষা 
পাইলেন । কিন্তু বীরবর মান্না আর ফিরিলেন না । তিনি প্রভুর জন্য 

অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সদলে রূণভূমির ক্রোড়শীয়ী হইলেন । মোগল 

সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল । কিন্তু 

রাজপুতের জয়লাভ হইল না। (মাগলসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক 

৯ পট শসলারি পাপ পন 



প্ররতাপসিংহের' বীরত্ব । রে 
৬০ ৬১৪৯৮ ৪ 4 পিসী উরি সপ লী অপমান সত সপ স্পিরিট পর এ স্কিপ সিটি পরপর তি সস প্পিপাপিসপিসপস্পিস্পিসপসপিসপিসসপিসি পপি 

ছাইয়া' ফেলিল, তাহারা হটিল না। চৌদ্দহ/জার রাজপুতের €শাণিতে 

হল্দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, 

রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। | 

এইর্ূপে হল্দিঘাটের সমরের অবসান হয়; এইরূপে চতুর্দশ সহস্র 
রাজপুত্র হল্দিঘাটবক্ষার্থে অল্াননদনে, অসঙ্কুচিতচিত্তে ত্াপনাদের,। 

জীবন উৎসর্গ করে। হলুদ্দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র । কবির রসময়ী 
কবিতায় উহা! অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে ১ এঁতিহাসিকের অপক্ষপাত 

বর্ণনায় উহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে । প্রতাপসিংহ অনন্তকার্জ। 

বীরেন্দ্রসমাজের পুজা পাইবেন এবং পবিভত্রতর হইয়া অনস্তরাল 

অমবরশ্রেণীতে সন্নিবেশিত থাকিবেন | প্রতাপসিংহ অন্ুচরবিহীন হইয়া 

চেতক-নামক নীলবর্ণ, তেজস্বা অশ্থে আরোহণপূর্ববক প্লণস্থল ত্যাগ 

করেন ।' 'এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহালে 

প্রাসদ্ধ | যখন ছুই জন মোগল সর্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত হয়ঃ তখন 

চৈতক লক্ষ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সবিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভৃকে 

রক্ষা করে ; কিন্তু প্রতাপের ম্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থালে আহত হইয়াছিল। 

আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্থাৎ 

প্রতাপ পশ্চাদ্বভাগে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন ; ফিরিয়। চাহিয়া. 

দেখলেন, তাহার সহোদর ভ্রাঙ্ শক্ত আমিতেছেন। শক্ত প্রতাপের 

হ্রুক্র ; তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসঙ্জন দিয়া, মোগুলের সহিভ মিশিয়াছিলেন। 

প্রতাপ ক্ষভ্রকুলকলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির 

করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরন করিঞগ্লেন না। তিনি," 

হল্দিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দ্েখিয়াছিলেন_-এই 

অপূর্ব ৃ শ্ত তাহার হৃদয়ে আম্সগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি 

এখন আমার ক্ষল্রিয়শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্টেতু, 

পুর্যুনত হইলেন । প্রতপ্প সমুদ্বায়*ভুলিয়া গেলেন? বহুদিনের শঞ্রতা 
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প্রতাপসিং ংহের বীরত্ব। ১ 
কফ 

না 
উপ নিহত পাস আতা 

অন্তহিত হইল। প্রতাপ, প্রগাডক্সেহে কর্ির্ঠকে আ্রিঙ্গন করিলেন ূ  
এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইলেন্ু। এদিকে পথে চেতকের প্রাণবিষ্বোগ হয়। প্রিয়" 
তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এ স্থলে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। 
এ স্থান “চৈতককা চবুতর”নামে প্রসিদ্ধ হয় | 

১৫৭৬থ্বীঃ অবের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হল্দিঘাট মিবারের 

গৌরবন্বরূপ রাজপুতগণের শ্রোণিতস্ত্রোতে প্রক্ষালিত হয় $ এদিকে 

মোগলসৈন্য বিজয়ী হইয়া, রপক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কমল- 

মীর * ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল । প্রতাপ সস্তান-বর্গের 

সাহত এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্ঠ অরণে; ঠ 

এক গহ্বর হইতে অন্ত গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগল[দগের হস্ত 

হইতে অপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর 

. আসিতে লাগিল; প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রতি নৃতন 

বৎসর নৃতন নৃতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রত[পের নিকটে উপস্থিত হইতে 

লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার 

করিলেন ন| | ক্রমে মিবারের আকাশ আধক্ষতর অন্ধকাপময় হইতে 

লাগিল। ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিল 7 

তথাপিতপ্রতাপ অটল রহিলেন,৯-বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করি- 

*লেন না। এই সময়ে প্রতাপসিংহ এমন ভ্রুরবস্থায় “পড়িয়াছিলেন যে, 

'একদ]। বিশ্বাসী 1 ভলগণ অতিকষ্টে তাহার পারবারবর্গকে কোন নিরা- 

পদ স্থানে লইয়া গিয়৷ আহার দিয়া? তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে। 

তাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অঞ্রুতপৃর্ব কষ্টে সদাশঙ্ন 
শত্রুর হৃদ%৪ আর হইল। দিল্পীর প্রধান রাজ কর্মচারী ঈদ্বশী দেশ- 

* ৪ কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ গিরিছুর্গ । উহার প্রকৃত নাম ুসত মেস 

সবরের াণ। কুস্তের গাদেঞে এইতর্গ মিশ্মিত হয়। 



২ 'আর্ধ্যকীন্তি 

হিতৈধিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সন্বোধনপূর্ববক এইভাবে একটি 

কবিতা লিখিয়া পাঠাইল্লেন “পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে । ভূমি- 

সম্পত্তি অনৃষ্ঠ হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্দ্ব কখনও বিলুপ্ত হইবে 
না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু কখনও 

'অস্তক অবনত করেন নাই । হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল 

হ্বীয় বংশের সন্মান বক্ষা করিয়াছেন।” প্রতাপ এইরূপে বিংঙ্মা 
বিপক্ষেরও প্রশংসাভাজন হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন । প্রাণা- 

ধিক বনিতা ও সন্তানদ্বিগের কষ্ট এক এক সময়ে তাহাকে উন্মত্ত করিয়া 

তুলিতে লাগিল। একদিন তিনি পাঁচ শ্বার খাছ সামগ্রীর আয়োজন 

করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহ! পরিত্যাগ করিয়া, 

পার্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হয়েন। একদ| তাহার মহিষী ও পুক্রবধূ 

ঘাসের বীজদ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এঁখাগ্ের একাংশ 

সকলে সেই সময়ে ভোজন করিয়। অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া 

দেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বন্যবিড়াল সেই অবশিষ্ট কুটী লইয়া পলায়ন 

করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি ছুহিতা 

কাতরভাবে কীদিয়া উঠে। প্রতাপ অদূরে অর্থশয়ান থাকিয়া 

-আপনার শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতেছিলেন ; ছুহিতার রোদনে 

চমকিত হইয়। দেখেন, রুটাখানি অপগ্ৃত হইয়াছে । বালিকা কাতর 

হইয়া কীদিতেছে। প্রতাপ অক্লানব্দনে হল্দিঘাটে স্বদেশীয়গণেক, 
শোণিতস্োত দেখিয়াছিলেন? অয্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের 

সন্মানরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ কল্সিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, 

অশ্নানবদনে রাজপুতবংশের গৌরব-বক্ষার জন্য রণস্থলবন্তিনী করাল 
কৃতান্তমৃত্ির বিভীষিকায় দৃকৃপাত ন। 'করিয়! কহিয়াছিলেন “এইভাবে 
“দৈহ-বিসর্জনের জন্তই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে” কিন্ত এক্ষণে 

তিনি স্থিরচিতে হনয়ায় কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না | নেহাম্প্দ। 



প্রভাপসিংহের বীরত্ব । ৮ 
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বালিকাকে কাতরম্বরে কীদদিতে দেখিয়া, তাহার হৃদয় ব্যখিত হইল? 
যেন শত শত কাল-ভুজঙ্গ আলিয়া সর্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রতাপ আর 

যাতনা সহিতে পারলেন না ; আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য অকৃবরের 

মিকটে আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন। 

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে অকৃবর নগ্রমধ্যে 

মহোলাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দ্রিলেন। প্রজার 

অকৃবরের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র পৃথ্থীরাজ দেখিিত 

পাইলেন। পুর্থীরাজ বিকানীরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি 

প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন! প্রতাপ হঠাৎ দিলীশ্বরের নিকটে. 
অবনত হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃর্থী-" 

রাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিয়লিখিত ভাবে কয়েকটি কবিত। 
রচনাপুর্ববক প্রতাপের নিকটে পাঠাইলেন 7 

“হিন্দ্দিগের আশাভরসা হিন্দ্জাতির উপরেই নির্ভর করিয়াছে । 

রাণা এখন তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন । আমাদের সর্দারগণের সে 

বীরত্ব নাই, নারীগণের সেই সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ ন। থাকিলে, 
অকৃবর সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। সকলে হতাশ্বাস 

হইয়া নওরোজের বাজারে * আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল 
হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত স্টর অপমান দেখিতে হয় মাই । জগৎ 

জিন্তাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলঞ্ন কোথায় ? পুরুত্বত্ব ও তরবারিই 
তাহার অবলম্বন । তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা 

করিতেছেন। আকবর কিন্তু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, একদিন" 

অবশ্তই ইহলোক হইতে অপন্থত হইবে । তখন আমাদের জাতির 

সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুতন্লীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকটে 

খণ্ডে “বীয়ালনার বীরদ্বষহিমা”৪প্রবন্ধে এই$যাঞজারে বর্ণিত হইরাছে। 
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উপস্থিত হইবে । যাহাতে" এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার 
পবিজ্রতা পুনরায় সমুজ্ল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রভাপের 
দিকে চাহিয়া, রহিয়াছে ।” 

পৃদ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহত্্র রাজপুতের তুল্য বলকারক : 
১হইল| “ইহা প্রতাপের মুহমান দেহে জীবনীশক্তি দিল, প্রতাপ 
রি্লাবরের নিকট. অবনতি স্বীকারের সম্কল্প পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু 

এই 'পময়ে বর্ষার এব্সপ প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল ফেপ্রতাপ কিছুতেই পর্ববত- 

কন্দরে থাকিতে পারিলেন নাঃ মিবার পরিত্যাগপুর্বক মরুভূমি অতি- 
বাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে খাইতে ইচ্ছা করিলেন | এই সন্কল্প- 

সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের 

সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হয়েন। এই সময়ে 

প্রতাপের মন্ত্রী স্বকীয় পূর্ববপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনয়। প্রতাপের 
নিকটে উপস্থিত হয়েন। এ অর্থ এত ছিল যে, উহান্বারা বা বংপতর 

কাল, পাঁচশ হাজাব্ ব্যক্তির তরণপোষণ নির্বাহিত হইতে পাব্বিত। 

কৃতজ্ঞতার এই মহত দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ববার সাহস-সহকা!রে অভীষ্ট মন্ত্র 

সাধনে উদ্ধত হইলেন । অবিলঘ্ষে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ 

ইহাদ্িগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন । মোগল সেনাপতি 
শাহবাজ খা! সসৈন্যে বেবার-নামক স্থুনে অবস্থিতি করিতেছ্ছিলেন ; 

প্রতাপ প্রবলবেণে আসিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেবীরের 
যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল । শাহবাজ খঁ। হত হইলেন । ক্রমে কমলমীর 
ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত 

সমন্ত মিবার প্রর্দেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়বার্ত! 
অকৃবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দ্রশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যর ও 

বৃহ সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারের যে বিজয়লক্মী অধিকার করিয্নাছিলেন, 
'প্রঅপসিংহ এক দেধীরের যুদ্ধে ত!হা আপনার করায়ত্ব করিলেন।. 
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ইহার, পর মোগলসৈন্য মিবারে আব র্ উপস্থিত হইল না প্রতাপের 
বিজ্য়লক্ষী অটল খাকিল। কিন্তু এইরূপে বিজয়ী হইলেও প্রতাপ 

জীবনের শেষ স্ববস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পর্ববত-শিখরে 

উঠিলেই তীহার দৃষ্টি চিতোরের হূর্গ-প্রাচীরের দ্রিকে নিপতিত হইত ; 
অমনি £তনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে খাগ্ারাও, 

অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; যে চিতোরে রাজপুত-কুলগৌরব পর 

দষদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্থীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিয়া সম ববেশে 

সজ্জিত হইয়াছিলেন $ যে চিতোরে বাদল, জয়মল্প ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে অক্লানবদনে-_অক্ষুন্ষহৃদয়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন? আজ 

সেই চিতোর শ্বশান,_আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন 
তাঁধণ শৈলশ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে । প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা 
এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন ; প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে 

তাহার হৃদয় আলোড়িত হইত । | 
এইরূপ অস্তর্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই এঁহিক জীবনের চবুম সীমায় 

উপনীত হইলেন। ছুরত্ত রোগ আসিয়া শীঘ্র তাথার দেহ অধিকার 

করিল। প্রতাপ ও তাহার সর্দারগণ হূর্গতির সময়ে আপনাদিগকে 

'ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পেশোলা হুদের তীরে যে কুটীর 

নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুঞ্জিরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ 
অুতৈবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অয়রসিংহের প্রতি আস্থাশুন্য 
ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমরসিংহ নিরতিশয় সৌথীন 
যুবক; রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাহার সহ হইবে" না। পুত্রের 

বিলাসপ্রিক্নতায় প্রতাপ *হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন ; অস্তিম 

সময়েও এই যাতনা তাহা হইতে» অন্তহিত: হইল না। এই ছুঃসহ 
মনোবেদন্টয় আসন্নমৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতৈ 

লাগিল । একজন সর্দার *ইহা দেখিষ্ব1 প্রতাপকে দিজ্ঞামা করিলেন, 
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তাহার এমন কি. কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শাস্তভ।বে বাহির হইতে 
পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন,_-“যাহাতে স্বদেশ তুরুকের 

হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্ত আমার প্রাণ 

এখনও অতিকষ্টে বিলম্ব করিতেছে ।” পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য ' 
কতিয্” কহিলেন”_-“হয় ত এই কুটীরের পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ 

র্ূত হইবে"; আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 'এত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছিঃ হয় ত তাহ। এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে ।” 
সর্দারণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ,করিয়া কহিলেন,--“যে পর্য্যন্ত 
মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ট্দিত হইবে 

না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন ; নির্বাণোনুখ প্রদীপের ন্ঠায় তাহার 

মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে 
শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে অনন্তনিদ্রায় অতিভূত হইলেন । 

এইরূপে স্বদেশবৎসল প্রতাপসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। যদি 
মিবারের খিউকিদ্িদিস্ অথবা জেনোঁফন থাকিতেন, তাহা হইলে 

“পেলপনিসসের সমর” * অথবা “দশ সহস্ত্রের প্রত্যাবর্তন” 1 কখনও 

এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদ্ধান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে 

* গ্রীসের হুইটি নগর-স্পাটা ও এথনা। এখিন| পারহ্যের সহিত যুদ্ধে সবিশেষ 
গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিৎবন্্বী স্পর্(টা অহুয়াপরবশ হইয়া ষমরসজ্জার 
আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই 
*পেলপানিসসের যুদ্ধ” বলিয়! বিখ্যাত প্রসিদ্ধ এতিহাপিক থিউকিদিদিস্ এই মহা- 
সমরের সবিশুার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াঙ্ছেন। র্ 

+ পারস্যের 'রাজ। ছিতীয় দরায়ুস লোকন্তরিত হইলে, তাহার পু অর্তক্ষত্র 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস্ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য 
দশ সহত্র প্রীকসৈন্যের সাহাযো সমরে প্রবৃত্ত হন। হী: পু$৪০১ অন কাইরস 
সমপ্নে নিহত হইলে, গ্রীক্ সেনাপতি জেন্!ফেন তাহার দশ সহম্র সৈন্যের সহিত 
বিশিষ্ট পরাক্রম ও কোৌশল-সকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহা “রশ সহশ্রের 
প্রত্যাব্তন” বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধা। গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন 

ইহার জানুপূর্বিধকংবিধরণ গিখিয়াছেন ! 

৮টি জিত ৮ 



2 শি িস্ত লাপগকখজজজ 

প্রতাপসিংহের বীরত্ব । ২৭ 
পিপাসা সপ পস্পপপাসি পাটি পা ৬০-৬ পাস সিস্ট পাস প ৯৯ পিস লা ৯ পিস সস সি সিসি সি লস 

পরিকীতিউ হইত না। অনমনীয় বীরন্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা ও অষ্রত- 

পৃর্বব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রা, স্ত, উন্নতাকাজ্জ, 

সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । এদ্ন্য আজ পর্য্যস্ত 

প্রতাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হ্থদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাবে 

বিরাজ করিতেছেন । যত দিন বাজপুতের হৃদয়ে স্বর্দেশহিত্িতা 

থাকিবে, তত দিন প্রতাপসিংহের এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না ছু 
প্রভাপাঁসংহ স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য, যে সমস্ত মহৎ কাধ্য, সম্পন্ন 

করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎ্সঘুদ্রয়ের বিবরণ চিরকাল 

স্বর্ণা্ষরে অ্কত থাকিবে । শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, 
আজ পধ্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্বৃতিতে এ বৃত্তান্ত জাঙ্বল্যমান 

রহিরাছে। পুর্পুরুষের এ গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে ব্াজপুতের 

হৃদয়ে অভূ্তপূর্বব তেজস্ষিতার আবির্ভাব হয়ঃ ধমনীমধ্যে রক্তের গতি 
প্রবল হয় এবং নয়নজলে গগুদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে । ফলত্কঃ 

প্রতাপসিংহের কার্যাপরম্পরা রাজস্থানের অদ্ধিতায় গৌরব ও অদ্ধিতীয় 
মহত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাঙ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া” এবং 

সর্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তর অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দশা- 

পর্ন হয়েন নাই; কোন ব্যক্তি স্বাধানতা-রক্ষার্থ বনে বনে, পর্ববতে 

পর্ববতে বেড়াইয়] প্রতাপের স্তায় 'স্কুষ্টভেগ করেন নাই। -আবাবলী 

পর্বুতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই , প্রতাপসিৎহের গৌরবে 
উদ্ভাসিত রহিয়াছে । চিরকাল এ গৌরবস্তম্ত উন্নত থাকিয়া রাজ- 

স্থানের মহিম। প্রকাশ করিবে। তারত মহাসাগরের সমত্রী বারিতেও 

উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রম্পর্শা শৃঙ্গপাতেও উহা 
বিচুর্ণিত হইবে না। 



আত্মত্যাগ । 

( মিবারের কুলপুরোহিত ) 

উপস্থিত গ্রন্থে মিবারের বীরপুরুষ ও বীররমণীর তেজস্বিত্তার দৃষ্টান্ত 
রশি হইতেছে। জগতের ইতিহাসে "এরপ দৃষ্টান্ত 'বিবল। যদি 

হাতহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাস! করা বায়, পৃথিবার মধ্যে কোন্ 

জাতি বছ শতাব্দীর অত্যাচার সহিয়াও আপনাদের সত্যতা অক্ষত 
এবং আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্ট অপ্রতিহত রাখিয়াছে, 

তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই' উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুত- 
গণই সেই' আর্ধতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার ভ্ৃবতসর্ববস্ব ও 

হতবীর হইয়াছে; অমির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত- 

বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনাদের 

সংহাত্তিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে £কিন্তু মিনার কখনও চিরকাল 

অবনত থাকে নাই। মানবঞ্জাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজ- 

পুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজ্জেক্তার পদ্দানত হয় 
নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাধের"জাতীয় গৌরবে 

বিসর্জন দেয়নাই। রোমকগণ ব্রিউনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিলেঃ ব্রিটনের বিচুজতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। 

তাহাদের পাত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পাবিত্র বেদীর মধ্যাদা, , 

তাহাদের পুঁরোহিত-(ডুইড ) গণের প্রাধান্ট সমস্তই অতীত সময়ের 

গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর 
পরিগ্রহ করে নাই ? তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্প্ত্তি হইতে 

স্বলিত হইয়াছে, কিন্ত কখনও আপনাদের পাত্র ধর্ম বা পবিত্র আচার- 

ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই | তাহাদের অনেক রাজ্য পরৃহত্গৃত 
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বত সে পিস শালা পা সা পসসিলী সি লাস লাম লা এসসি পা পো লা পানছি পাস্ইিপাস্পিশা স্পা পি পি লাস পা ১সস পিসি পাস পাস পপি শা ৩ ৯ ৩ পাপা শাপলা পা 

হইয়াছে 7 “অনেক বংশ অনন্ত, কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে ; 

মিবার আপনার ধর্ত্ে বিপঞ্জন দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল 
প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহা করিয়াছে, তথাপি আপনার বিঘুক্তির জন্য 

আত্মসন্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের 'বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে 

অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা-রক্ষায় ওদাসীন্য, দেখান নাই , মিধাধরুর, 

বাররমণী সংগ্রামস্থলে দেহতাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদ্দানত হয়ে 
নাই £ মিবারের বারবালক জন্মভূমির জন্য রণস্থলে* অনন্ত *নিদ্রায় 

অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই  মিবারের বীর- 

ধাত্রী জেহের অদ্ধি তীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের 
তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে, প্রভুর বংশরক্ষান পরাঙ্থুখ হয় নাই; 

মিবারের অধিপতি আপনার হ্ৃয়েবঞ্রন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত 

করিয়াছেন, না।য়ের পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত 

হয়েন নাই : মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অল্লান- 

বদনে স্বীয় হস্তে আত্মজীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্তের 
রক্ষায় কাক্তর হয়েন নাই? 

কুলপুরোহিতেরু এই অপুর্ব আত্মত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ে 

পূর্ণ। যা জগন্ডে. কোনরূপ নিঃস্বার্থভাব থাকে, তাহা হইঢুল এই 

পুরোহিত তাহার জীবন্ত মৃত ঃ'য্ি কোনরূপ উদ্দার মহান্ ভাবের 

আশ্রয়স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুক্োহিতের হয় । মিবার 

যথার্থ এ আত্মত্যাগ-গরিমার লীলাভূমি । আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে 
মিবারের সমকক্ষ।হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের 
জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কাধ্য। মিবারের পুরোহিত 

এ অলৌকিক কার্য করিয়া অক্ষয় কী রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর, 
জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত 

এই ন্রানবীরের” তুলনা হয় না। 
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মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবত| যুদ্ধোম্মুধ ভাত্মুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য 
অম্নানবদনে আত্মজীবন বিসর্জন গিলেন। প্রতাপ ও শজুংইহ! দেখিস স্তত্তিত 
হইলেন। 

পাস্মিপাস্িপপিপাসিপাছি পসিিিপাসি তেস্পপাপাস্পসিা সস সপাস্পিস্িপিশাসিপি সিসি ৯ ্ 
পাশ িিিশিশপীশীশিটি শীট শি শিট পর 

নে টি তিক টিসি 585:55-5 8৮85 5 এ ছিপ কসটিল সি সলাসি্ণ সসি 

০ ছেরে রোডে রাস ঠ 



আত্মত্যাগ. । ৩১৯ 
নিত পরা তাস্ষি পি বি পাটি শৌস্থি- লী স্টিল পাস্ষপস্্পপাি সি শিস সি, চ্ট সক 

ষ্ড়শ শতাববীর শেষভাগে একদ! ছুইটি ক্ষ্রিয় যুবক, মৃগয়ার 

আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। মুবকদ্য়ের মধ্যে আকৃতিগত 

কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভয়ের দ্েহই বীরত্বব্যঞ্জক। উভয়েই 
সুগঠিত, সুণ্রী ও যৌবনস্ুলভ তেজন্ষিতায় পরিপুর্ণ। এই তেজদ্বিতার 

প্রথর দীপ্তির সহিত অপুবব মাধুধোর ন্লিগ্ধ আলোক উভয়ের মুখমণ্লেই 
বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সঙ্ভাব হিপন। 

দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদ্ানপ্রদ্নানে নুখান্ুতব বিদাত 

কিন্তু মিবারের মৃগয়াভূমিতে হঠাৎ এই স্ভাবের ব্যতিক্রম হইল । 

হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ কর্সিল। বুবকদ্ধয় কোন 
কারণে সহসা উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্া হইয়া উঠিলেন। এই 

দুইটি ঠেজস্বী ক্ষভ্রিয় বীর, মহারাণ। উদয়সিংহের পুক্র। একটির 
নাম গ্রতাপসিংহ, অপরটির নাম শক্তসিংহ। একটি অতুল্য 
বীরত্ব দেখাইয়। এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপ।স্না করিয়া প্রাশঃ- 

স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন ; অপরটি, স্বজাতিন শোণিতে আপনার 

বিদ্বেষবুদ্ধির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। একটি জাতীয় গগীরবের 

অদ্বিতীয় অবলম্বন ; অপরটি জাতীয় কলক্ষের আশ্রয়ভূমি। আজ 

এই তেজন্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিণ। আজ ভাই তাই 

ঠাই ঠাই হই তে উদ্ধত হইল । থে বীরত্ব ও তেজন্িতা একত্র থাকিলে, 

মিবারের গৌরবন্থ্য উজ্ভ্বলতর হইতে পারিত্, হায় আজ তাহা 

পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বলক্ষয় করিল । 

প্রতাপসিংহ মহারাণা উদয়সিংহের গ্োষ্ঠ পুক্র; সুতরাং মিবারের , 
গদি তাহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুক্র শক্তলিংহ, । 

ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন । তেজস্থিতা ও কঠোরতায় 

শক্ত কোন অংশে ন্যন ছিলেন না | একদা, একখানি তরবারি প্রস্তুত 

হইয়া আঙিলে, উহাতে ধার.আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুঙ্সি 



৩২ কান্তি 
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মোটা তা । একত্র করিয়া তর্রবারির আঘাতে উহা বিখও করিবার 

প্রস্তাব হয় । শক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি' গম্ভীরভাবে কহিলেম+_ 

“যে তরবারি অতঃপব মাংস অস্থি ছেদন করিবে, স্তা কুটিয়া তাহার 
পরীক্ষা করা উচিত নহে ।” শক্ত ইহা॥কহিয়াই পৃর্ব্বের হ্যায় গ্ভীর-, 

তাবে তরবারি লইয়া নিজের অল্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত 

তী? হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে 

শঞ্রের বয়স পাচ বৎসর | পঞ্চমবর্ধায় শিশু যে সাহস ও তেজস্থিতা 
দেখাইয়া! ছিল, বযোপদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্ষিতা ক্রমেই বৃদ্ধি, 

পাইতে থাকে; কিন্তু জোষ্ঠ ভ্রাতশর উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, 

তাহা শক্তের হছদয় হইতে দুর হয় নাই। প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের 

উপর জাতক্লোধ ছিলেন৷ কিছুতেই এই নিদ্বেষ ও ক্রোপ তিরোহিত 

হইল ন|। কিছুতেই পূর্বতন সঙ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে 

একতাক্ষত্রে সংবদ্ধ করিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ 

গাঢ়তর হইল, কলমে উভয়ে উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইলেন। 

একদা গপ্রতীপসিংহ চক্রাকার অস্ত্রক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতে- 
ছিলেন। তাহার হস্তে শাণিত বর্শা দীপ্তি পাইতেছিল । তিনি এই 

ক্রীড়াভূমিতে আপনার অস্ত্রালনার কৌশলের পরিচয় দ্রিতেছিলেন 1 
এমন সময্ধে- শক্ত তার নিকটবত্তী হইলেন। প্রতাপ গ্ভীরস্বরে 

কনিষ্ঠকে কহিলেন,“আজ এই ক্রীড়াভূমিতে ছন্বযুদ্ধে আমাদের 

বিবাদের মীমাংসা হইবে ।” আজ দেখিব, শাণিত বর্শাচালনায় কাহার 

"অধিকতর ক্ষমৃত| আছে ।” শক্ত হটিলেন না, দ্বন্বযুদ্ধের আয়োজন 

হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে গম্তীরস্বরে বলিলেন,_-“তুমি কি আর্ত 
করিবে ?” অবিলম্ষে উভয়ে বর্শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন; 

মিবারের আশাভরসাস্থল তেজস্বী বীর-যুগলের জীবন “আজ সংশয়- 
দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে 
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পক ..০:১০৯ত নিলি ৯ এ সপ সিসি তাপ সপাস্পিশটী পালাল 

একটি কমনীয় মূর্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত পু তেঁজস্বিত 

ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়স্থল ! উভয়েই তাহার দ্রেহলক্মীকে 

অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন । সাহসী আগন্তক ধীরভাবে 

বিরাট পুরুষের ন্য।য় যুদ্ধোগ্ভত ছুই ভাইর মধ্যস্থলে দাড়াইলেন। 

এই মাধুধ্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-িধাত্রী, 

দেবতার স্বর্ধপ কুলপুরোহিত। তিনি আজ ছুই ভাইর ুদ্বনিবারণে। 

উদ্ভত--আজ ছুই তাইর মধ্যস্থলে াড়াইয়া দুইয়ের ভীবনরক্ষায় 
কৃতস্কল্প। পুরোহিত ধীরভাবে গভীরম্বরে দুই ভাইকে কহলেন»_- 

“এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। তাই তাই যুদ্ধ করা প্রকৃত 

ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের তেজন্বী 

অশ্ব শত্রু শোণিত-তরঙ্গিনীতে সন্তরণ করুক। বংশের *মর্য্যাদা নষ্ট 
করিও না। মহাপুকুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত 

হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ত্রাতার অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট 

না হয়। |কন্ত পুবৌহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বারুযুগল 

পরম্পরের জীবনসংহারে সমুখিত হইলেন। শাঁণত বর্শা পৃর্বের য় 
উভরের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল । পবিত্রকুলের হিতার্থী পবিত্র স্বভাব 

পুরোহিত ইহ! দ্রেগিলেন। মুহ্র্তমাত্র তাহার ভ্রযুগল আকুঞ্চিত ও 

লোচনদয় দ্রীপ্তিময় হইল,-মুহ্ুর্তমা্রি তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। 

আর কোন কথ! তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না নিমেষমধ্যে 
তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া, আপনার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। 

শোণিতত্রোত প্রবাহিত হইল | মিবারের মঙ্গলধিধাত্রী কুল- 

দেবতা যুদ্ধোন্ুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণরক্ষার জন্য অম্ানভাবে আত্মজীবন 

বিসঙ্জন দিলেন । 

প্রতাপ ও *শক্ত ইহা দেখিয়া স্তত্তিত হইলেন। তাহাদের অঙ্গ 



৩৪ . আধ্্যকীত্তি | 
পট শসা সস সস সমস ০ ফা পাস পাস লো সত স্পাস্পাসিপানিাশ পাস এ পশলা পাপা পাস ৯ পা পি ছি সি পি পি পাস্িএাছিপাছি 

অবশ ও হস্ত শ্রিখিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শ শব তাহাদের মধ্স্থলে 

পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার পবিত্র শোণিত তাহাদের দেহ স্পর্শ 

করিয়াছিল । প্রতাপসিংহ মর্শপীড়ায় কাতর হইলেন । আর তিনি 

কনিষ্ঠকে অস্ত্রাধাত করিলেন না! প্রতাপ হস্তোত্বোলন করিয়া, 
 ত্রীব্রস্করে কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়। যাইতে কহিলেন। শক্ত 

জযোষ্ের আদেশের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার' 

পরিত্যাগপুর্বক 'শল-সম্রাটু আকৃবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া 
প্রতিহিংসার তৃপ্তি-সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন । এই বিচ্ছিন্ন 
ভ্রাভৃযুগলের যধ্যে আশার প্রণয় স্থাপিত হইয়াছিল। মিবারের সেই 
ধন্পল্লীতে__হলদ্িঘাটের গিরিসক্ষটে__সেই প্রাতঃম্মরণীয় পুণ্যপুপ্জময় 

মহাতীর্থে, "শক্ত; জ্যেষ্ঠের অলামান্ঠ সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্ট 

লোৌকাতীত পরাক্রম দেখিয়৷ মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; যুদ্ধের অবসানে 

কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদ্বানত হইয়া ক্ষমা তিক্ষা করিয়াছিলেন; ছুই জন 
আবার ্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। 

বীরবাল। । 

(কর্মদেবী |) 

চতুর্দশ শতাবী অতীত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কালের 
পরিবর্তনশীলত]1 দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে । পরাধীন 

পরগীন্ডিত ভারতবর্ষ দুরন্ত তিমুরলঙ্জের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকারে 
প্ররিণত হইয়াছে,। দিল্লীর ভূপতি মহম্মদ তগলক জীবন তের ন্যায় 

&লাহাশশানেন এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাহার ক্ষমতা, 
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তাহার প্রভাব, দমস্তই অস্তধএন করিয়াছে। তাহার রাজধানী মহানগরী 

দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর অশ্রুতপূর্বব অত্যাচারে শ্রীভষ্ট হইয়া, 
শোকের, ছুঃখের ও দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক দৃশ্ত বিকাশ করিয়া 

দিতেছে । ভারতের এই দুর্দশার সময়ে বীরভূমি রাজস্থান আপনার 
চিরস্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের বীক্ষবাল! 
আপনার অসাধারণ চরিত্রপ্তণ ও অসাধারণ তেজস্ষিতা দেখাইয়া, পত্র 
উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করিয্বাছিলেন। বীরভূঁ নি” এই ভ্েজত্িনী 

বীরবালার নাম কর্ম্মদেবী।, 
রাজস্থানে ঘশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। এ জনপদ 

মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত । উহার চারিদিকে বিশাল বালুকাসাগর 

ভীষণভাবে পরিপুরণণ থাকিয়া পথিকের হ্বদয়ে ভীতির : উৎপাদন 
করিতেছে । প্রক্ুতির এঁ ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর, শ্টঠামল 

তরুলতায় পরিশোভিত্ত রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
যশলমীরের অন্তর্গত পুগলনামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য করিঃতন। 

তাহার পুভ্রের নাম সাধু । ভট্িজাতির মধ্যে সাধু সর্ববপ্রধান বীরপুরুব 
ছিলেন। তাহার সাহস, তাহার বীরত্বের নিকটে সকলেই মস্তক 
অবনত করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্যন্ত 

আপনার প্রতাপ অক্ষু্ রাখিয়াছিলেম। তাহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্তী 
ভূখণ্ড আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা! করিতে পারিত ঘা। পুগলকুমার এই- 
রূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের 
সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন। 

একদা সাধু জনপদ্র-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছিলেন,, এমন সময়ে বনুসং্খ্য অশ্ব, ভট্ট ও সৈন্ভের সহিত 

িরিস্তনগরে উপনীত হইলেন। অরিস্বনগর মহিলবংশীয় মাণিকরাওর . 
রাল্্ধুনী। মুাৃণিকরাও ৯১৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত? করিতে.» 
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তিনি আদবের হত: মুগল-কুমারকে নমন্ত্রণ করিলেন ।" সাধুও 

এঁসিকচিত্তে মহারাজের, /সতিথি হইলেন। এই সময়ে তীহাব্ বীরত্ব- 

মহিমা অধিকতির বি হইল। সৌন্দধ্যলীলাময়ী উগ্ভানলতা সুদৃঢ় 
আরণ্য তরুধরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিলরাজ মাণিক-, 
রাশ” দৃষ্টিতা কণ্দেবী সাধুর গুণপক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। 

রানঠারঝূশীয ম্ন্দাররাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিলরাক্গকুমারী 
কর্মদেরটর বিনাচয-্সবন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে 

কর্মার্দেবীর ছা হইল না। পুগলরা ক অতুল্য নীরত্ব ও 

সাহজের কর্মা ত তাহার কর্ণগোচপ হইয়াছিল; এপন তিনি সেই বীর- 

বরের বীরহব্যঞ্জ চ অনির্ববচনীয় দৃটতার রা পাইলেন । বীরবালা 

নীরাককীহি অবমাননা করিলেন না; অরণ্যকমল্ডক অতিক্রম 
করিয়া মরুভূবিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়স্যত্রে আবদ্ধ হইতে 

॥টৎস্থক হইলেন । 

সাঞ্ এ প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্াকমলের 

ভয়ে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি আপনার 

সাহস ও বানুপলের উপর নির্ভর করিয়া এ লাবণ্যবতী কামিনীকে 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । বখাসমরে বিবাহের দিন অবধারিত 

হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় ধাজধানী অরিস্তনগরে কন্ঠারত্রকে 

সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উগ্ভানশোতিনী নবীনলতা আবণ্য 

তরুবরকে আশ্রয় করিয়।, তাহার দেহলক্ীর গৌরব বৃদ্ধি করিল । 

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাহার হতাশ 

হৃদয় হইতে আশার সন্মোহন দৃশ্য অস্তহিত হইল। যে কল্পনা তাহার 
সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও শ্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, 

তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় খেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকুষল প্রতি- 

হিংসার কঠোর দংশনে অধীর হইলেন । আশার সন্মোহন দৃস্তের স্থলে, 

পাপী 
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মোহিনীপকল্পনার অনস্ত উৎসয়য় রাজ্যের পরিবর্তে অরণ্যকমল হিংসার 
তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকটমূর্তি দেখিতে লাগিলেন ৷ তিনি বৈরনিরধ্য(তনে 
কুতসন্কল্প হইলেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে 

“অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যতদিন ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষবিন্ু 

ধমনীতে বর্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, ততদিন প্রতিঘন্দী সাধুকে 

নিক্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতার অপুর্ব সৃষ্টি, অপুর্ণ 
বিকশিত কামিনীকুস্ুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে ত্যরর$ক্তকমলেবু হতাঁশ 

হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল। দু প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাহাকে 
এইরূপ তয়ঙ্কর কাধ্যসাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল সাধুর উনি, 

স্থখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। 

অরিস্তরাজ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য মণি, যুক্তা, স্বর্ণ ও 
রৌপ্য পাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহ কারে 
বিদ্বায় দ্িলেন। তিনি জামীতার সঙ্গে চারি হাজার মহিলসৈন্য দ্রিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু উহাতে অসন্মতি প্রকাশ করিয়া সাত শত 

মাত্র তটিসেনী এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই 

' নবপবিধীতা প্রণয়িনীকে স্বকীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্বত হইলেন । 
শেষে অবিস্তরাজের সবিশেষ অনুরোধে তাহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র 

মহিলসৈন্ত সঙ্গে লইতে হইল। *কর্্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই 

সৈন্বের অধিনেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । , রশ 

সকলে অরিস্তনগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই উৎসব 
ও একই আহ্লা্দের শ্রোতে ভানিয়া পুগলনগরের অভিমুখে অগ্রসর 

হইতে'লাগিল। পথে চন্দন-নামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতে- 

ছিলেন, তখন, দুর হইতে মরুভূম্মির ধুলিরাশি উড়াইয়া একদল সৈম্ট 

প্রবলবেগে তাহার অভিমুখে আমিতে লাগিল। টসনিকদল দেখিতে 

দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর *মতিক্রম 'করিল ; দ্বেখিতে দেখিতে মহা- 
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পান্টি পাস সিসি পি ০ ধু 

শামস তানি লাস্ট পাটি স্টিকি পোস্ট লাস্সি- পোস্ট তরি পাটি ০ ১ তোস্মিলোস্টিশতি আসি লোমশ, 

দর্পে 'সাধুর বিশ্রামভূমির সম্মুখবর্তা হইল। সাহসী সাধু. চাহিয়া 

দেখিলেনঃ বহুসংখ্য সৈম্ত তাহার নিকটে আসিতেছে । অরণ্যকমল 
আক্রোশ সহকারে তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে এই ৈনিক- 
ঘ্বল পরিচালনা করিতেছেন । দেখিবামাত্র সাধু ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 

হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈনিকদিগকে আত্মবিসর্জন অথবা 
বিজয়লক্ক্মীর অধিকারের জন্য প্রন্তত হইতে কহিলেন। তাঁহার 

বিরুদ্ধে চাবি হাল্জাব্র.রাঠোর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে ; তাহার প্রতি- 

বন্দী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিতে স্বকীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধির তৃপ্তি- 

সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন 

'না ; ধীরতাঁর সীমা অতিক্রম করিয়| কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় 
দিলেন না বীরত্বাভিমানী, বীরযুবকবীর ধর্শের সম্মান-রক্ষায় উদ্যত 

হইলেন । দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঁঠোরসৈন্যি মহাবিক্রমে 

তটি সেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় 

অধিক ছিল; তাহারা অল্পসংখ্যক ভগ্টিসেনাকে একেবারে আক্রমণ 

করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ববদা ঘ্বৃণা প্রদর্শন করিত। 
প্রথমে প্রতিদ্বন্বীতে প্রতিদ্বন্্বীতে ঘন্বযুদ্ধের আরম্ভ হইল। প্রাতি- 

দন্্বী প্রতিঘম্দীকে মুহুমুহঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও 

বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল । ১৪০৭ খ্রীঃ অন্দে রাজস্থানের মরু- 

প্রান্তবন্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুতবালার জন্য এইরূপে 
দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ হইয়া সমরভূমিতে 

' প্রবেশ করি(লেন। তিনি দুইবার অস্ত্রচালনা করিতে করিতে পরাক্রাস্ত 

রাঠোর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন £ দুইবার তাহার অস্ত্রাঘাতে বন্ধ- 

সংখ্য রাঠোর বীরশয্যায় শয়ন করুল। অসময়ে অত্কিততাবে এই 

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্মবদেবী ভীত হয়েন নাই, আশঙ্কায় আত্মবিহবল 
ইয়া পড়েন নাই। তাহার সুখ-দুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্বন 'প্রাণাধিক 

পাস্িপাসিপািতপাসি লো পস্দিলাস্ি পাস্তা এপস পনি পাটি লা পিল 



বীরবালা । ৩৯ 
পপি স্িসাসলাসি স্পর্শ সপ সতত পট আপা সিসির সি সিসি সত সপ সি সর্প সর্প ৯১৩ আর সিসির সিল সত সি সির্পা সত ১সপ্টী পাস সপ স্পেস সি পপি তরী সপ স্িলিসিপাস্সিপাসিলসিাসসিিল 

স্বামী 'বহুসংখ্য শক্রকর্তৃ আক্রান্ত হইয়াছেন; প্রিয়তমের”* জীবন 

ভীষণ মরুপ্রাস্তরে সন্কটাপন্ন হইয়াছে? তাহাতে কর্দেবী কাতর হুই- 
লেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিযতমকে উৎসাহিত করিতে 

, লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমর-চাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া 

মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় 

শত রাঠোর সমরভূমির ক্রোড়শায়ী হইল । সাধুর সৈন্যেরও প্রায় 

অর্ধাংশ অন্ত নিদ্রায় অতিভূত হইয়া পড়িল। .কণুর্দেবী পূর্বের ন্যায় 
অটলভাবে রহিলেন, পুর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, 
“আমি তোমার বরণপার্দর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও আমিও 

তোমার অন্কুগামিনী হইব ।” সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুস্ুমস্থকুমাধ 

দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া 

প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্সেহমাখা দৃষ্টিতে বালি- 
কার সেই তেজস্বিতার সন্মান করিয়া অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ করিয়া! ফেলিতে একাস্ত 

উৎসুক ছিলেন; এখন প্রতিত্বন্বীর শোণিতে আপনার অসন্মানের 
চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহুর্তকাল উভয়ে 
বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ 

নাই; চাতুরীর পক্ষিলভাব নাই » 'অধর্শ্ের ছায়াপাত নাই। তেজস্থী 

ক্ষজিয়-যুবকদয় আত্মপ্রাধান্য+ আত্মমরধ্যাদা রক্ষার স্জন্য মুন্র্তকাল 
উভয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করি- 

লেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু* অরণ্যকমলের 
স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য 

করিয়া, বিছ্যুদ্েগে অসিচালনা কূ্রিলেন। কর্মদেবী দেঁখিলেন, তাহার 

প্রাণেশ্বরের'মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে? যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া 
যুদ্বস্থলে পড়িয়া গেলেন & কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনালাত 
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বীরবালা ॥ ৪১ 
পাস পোলা পাস্সি লো পিপি পাপা সিসি শিলা ৯. পাবা পা্পিটাস্টিতা সদ সপাসটিস্ি পা ৯ ৯ পাস্টিপাশিসিলী ৯৮ ৮ পপি সিরা পাস ০৯৯ পেট 2৯ পাস্টি ত্রাস সি পা শত এ কর 

হইল। কিন্তু সাধু আর, এ. নিদ্রা হইতে উঠিলেন এ লা। তেজস্বী 
পুগলকুমার তেজ্স্বিতার সম্মান-রক্ষার জন্য অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হই- 

লেন। কর্ম্মদেবীর*ঈআশা ভরসা শেষ হইল। যে কল্পনার তরঙ্গে ছুলিতে 
দুলিতে তেজস্বিনী বালা মাতা পিতার নিকটে বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে 
পুগলে আসিতেছিল, তাহ! চিরদিনের জন্য অন্তধর্ণন করিল। বালিকা'র' 
প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মকু-প্রান্তরে.অপন্ৃত হইল। কিন্তু 
কম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীরাঁবে অগ্গি গ্রহণ 
করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাদ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বান 
কাটিয়। কহিলেন,__“এই বাহু প্রির়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা 
হয় যে, তাহার পুভতবধু এইরূপই ছিল।” তিনি আর এক বাহুও 

এই ভবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দ্রিলেন। আদেশ প্রতিপালিত 
হইল। কন্মদেবীর এ ছিন্ন বাহু তাহার বিবাহের মণিযুক্তার সহিত 

মহিলকবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা 

প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণ৷ সাধবী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে ব্লাখিয়া 

প্রশান্তভাবে প্রজ্লিত চিতানলে প্রাণ বিসঙ্জন করিলেন | 

কর্মাদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পুগলে পহুছিল। ধদ্ধ পুগলরাজ 

উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুক্ষবিণী খনন 
কর! হইল।” “এ পু্ষরিণী “কর্শাদেবীর সরোবর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ 

কক্লি। অরণ্যকমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল*না। ছয় মাসের মধো 

 তনিও সাধুর অনুগমন করিলেন । 

কি 



সপ ৯৮ উপ সপাস্টিলাস্টি তালাশ প স্পা সিপাসসিসিশাসিছিণাসা পি পা সিপসি লি এসপির স্টিল স্পস্ট সপে সপ স্লিপ জাস্মিপস্সিপা 

শিখদিগের পুরে ভারতবর্ষের অন্যান্য 

ধর্মসম্প্রদায় | 

শিখদিগের বিবরণ সগ্ধদয় ইতিহাস-পাঠকের একটি অধশ্ঠ-জ্ঞাতব্য 

বিষয় । যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদ্রিগের দো প্রতাপ? যখন ভারত বর্ষ 

পরাধীনতা-শৃঙ্খলে দুঢতর আবদ্ধ; তখন কে মনে করিয়াছিল, সেই 

পরাধীনতার সময়ে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্তাদায় বিষষ়নিষ্পৃহ তপত্বীর 

ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরিশেষে প্রতাপশালী 

প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে ? ঘে সলিলবরেখা একটি স্থক্্ম রজতমালার 

ন্যায় পৃথিবাঁর দ্রেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল। কে মনে করিয়া- 
ছিল, কালে তাহা আবর্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া, মানবের 

শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে এবং আপনার 
ক্ষমতায় উন্মত্ত হঃয়া তরঙ্গ-বাছুর আঘাতে তটদেশ তাঙ্গিয়৷ ফেলিবে ? 

কালের পরাক্রমে শিখসন্প্রদায়ে এরূপ অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষিত 

হইয়াছিল। লোকে প্রথমে (যৈ সম্প্রদায়কে বিশ্বয়-স্তিমিতনেত্রে 
একবার চাহিয়াও দেখে নাই, কালে সে সম্প্রদার সমরভূমিতে অলৌ- 
কিক বীরত্ব যহিমার পরিচয় দিয়া বীরেন্ত্রসমাজের বরণীয় হইম্াছে। 

িপ্াসি ্ছি্শ প৩ ছি 



শিখদ্িগের পূর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধণ্মসম্প্রদায়। ৪৩ 
সস পোস্ট সির পাপা পিপি সামিনা পা্িপিসিিিশিসিসিসিপিপাি পিপিপি সপাসদপস্টিরিসিপাস্িরিসপাস্সিলাসিপাস্টিপা সা সসিশ্রাস্পিরাসপাস্টিল সাস্তিল পাপা স্টিল সপ সা 

এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পুর্বে "ভারতবর্ষে ফে'. সকল “প্রধান 
প্রধান ধর্শস্প্রদায় ছিল, এ' স্থলে তৎসমুদ্রয়ের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত 

হইতেছে । ৯ 
.. সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা- 
বৈচিত্র্যে পরিপৃর্ণ। রোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা শ্রীষ্টীয় ধর্ের 
অভ্যুদ্বয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারত- 

বর্ষে হিন্দুরাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধরাজত্বের আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র 

ঘটনাসমূহ রাশীরুত হইয়া রহিয়াছে । খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর 
পরে মুসলমানেরা উদ্বেল-সাগরের ন্যায় ভারতবর্ষে আলিয়া সমস্ত 

তাসাইয়া দেয়। বহুকাল পৃর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্র- 
মণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে তাদ্বশ অনিষ্ট হয় নাই; বাহলীকের 
গ্লীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও 
ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই; আরবগণও একবার দলবল সহ 

উপস্থিত হইয়া সিন্ধুদেশে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসে- 

মের মৃত্যুর পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু গ্রীঃ ১০০০অক্ডে 
যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে ; 
স্থলতান মুহ্মুৰ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন জনপদ উৎসন্্ 

করুন। ভারতের ধনসম্পত্তি দেশাস্তরে নীতৃ হইতে থাঁকে। এ পর্য্যস্ত 
' মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুষ্ঠনেই ব্যাপৃত ছিল ; ভারতবর্ষের কোন 
অংশ হস্তগত করিতে তাদ্দশ যত্ব করে নাই। কিন্তু গহম্মদ গোরী 
মধ্য এসিয়ার পার্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া স্থুলতান মহমুদদের অসম্পন্ন 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্ঠাণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার 

জন্য অনেক ' প্রয়াস পাইয়াছিলেন $ যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ- 
বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিন্স, ততক্ষণ তাহার! মুসলমানদ্িগের সহিত 



8৪ আর্ধ্যকীত্তি । 
পদ ল খপ অর্ লতি ৯ম তা * লি স্পস্ট তাস স্িপসিা স্টিল স্পস্ট সিল পিপিপি পাপ পাস সি পি পিসি পাস্টিসিলসটি পোস্ট পাস শিপ পিল োসি োসসি 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের ,অসীম চাতুরীর প্রভাবে 
তাহাদের পরাজয় হইল ; পুণ্যসলিলা দৃবষদ্বতীর তীরে ক্ষ্রিয়ের শোণিত- 
সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডূবিয়া গেল । 

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্যের আরম্ভ, 

হুল, এই সময় হইতে ভারতের এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য 

মুসলমানের অর্থচন্দ্রশোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে 
নৃতন নৃতন বংশেঘ্ব লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগি- 

লেন। এ নৃতন নৃতন বংশের সহিত নূতন নৃতন ধর্শসন্প্রীদায়ও ভারত- 

বর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্যের 
পর্বে বামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত 

প্রচাপ্ন করিয়াছিলেন ; পরে উত্তর-ভারতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ 

বামসীতা ও ধোগের মাহাত্ম্যকীর্তনে যত্ববান্ হইলেন এবং মধ্য ভারত- 

বর্ষে কবীর, বেদ ও কোরাণ, উভয়েরই বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, এশ্বরিক 

তত্বঘোষুণা করিতে লাগিলেন । এই সাম্প্রদায়িক শ্রোত ইহাতেও 

নিরুদ্ধ হইল না। কিছুকাল পরে নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
যুবক স্বর্গীয় প্রেমের অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই 

প্রেমপ্লাবনে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপের 
মহামতি লুখর প্রজ্বলিত বহির হায় প্রদীপ্ত ছিলেন । 'এই ঘটনার 

কিছুকাল পুরে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্রা়ো 

আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমূখিত হইলেন। 
মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, যে সময়ে 

তাহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে একটি নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ 
তাহার বহু পুর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্মবিষ্টীবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর 
তটে হিন্দুদিগের বিজয় পতাক। ধরাশায়ী হইলে; যে নূতন জাতির লোক 

ভারুতবর্ষে. প্রদেশ করে) তাহাদের সংশ্রবে এই বিপ্লবের ত্রপাত, হ্য়। 



মির পূর্বে ভারতবষে র অগ্ান্ত ধর্ম্াসনপ্রদায় । ৬৫ 
শাম সিসিক সস এ স্প্পী সিল সি অল অপপাসটি পাস্টিল সপ পাগলী সস্তা লি লাস পা পা লাস পে আলীস্টিপাি পস্পিিস্িপা সরীসিীস্ পাসিলা সিসি স্টিল স্পপাি পাস সিলািপাস্িপাস্সিপাস্পিাস্পিপাস্পিশাসটি ত সিলসিলা 

তাহারা ব্রামব্যধর্শের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল ; বেদের অবমাননায় 

পরনবত্ত হইল এবুং ধ্প্রচারে হিন্দুদ্িগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। 

তাভাদের মোল্লা মৌলবী ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র 

বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের 

পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বরপ্রীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদদলিত 

করিয়া, কোরাণের মাহাস্মা প্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে কোরাণের 

প্ররুত তত্ব ভ্রান্তিজীলে জড়িত হইয়া পড়িল; গ্রইরূপ *আচারের 

পর আচীর, মতের পর মত, অন্ুশাসনের পর অন্ুশাসনের আবর্তে 

পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সব্প্রদ্বায়ের এই ক্ষীণতা ও 

সাম্প্রঙ্গািক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইল; 

শান্তি দুরে পলায়ন করিল ঃ পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্গণ ও মোল্লা, মহেশ্বর 

ও মহন্মৰ, কিছুতেই তৃপ্তিলাত না করিয়া, নৃতনের জন্য উত্তেজিত : 
হইয়া উঠিল | 

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধন্মবিষয়ের সরলতা ও উদ্বারতঠুর পরি- 

চয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাহারই শিষাত্ব 

গ্রহণ করিয়াছেন। নানাবিধ কুসংস্কারে বোম যখন ভারাক্রাস্ত হয়ঃ. 

রোমের ধর্মমত ঘখন উৎসাহ ও উদ্বারতার অভাবে শিখিল হইয়! পড়ে, 

তখন পরিশুদ্ধ ও উদ্বার ধর্খের জন্য*রোম আপনা হইতে লালায়িত হইয় 
উঠেন রোমের পুরোহিতগণ এঁ সময়ে আপনাদের ধন্বমীন্মরের অস্তঃ- 

প্রকোষ্ঠেই নিকুদ্ধ থাকিতেন ; ধ্যানধারণার্দি কোনও বিষয়ে তাহাদের 

কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না । সহত্র সহত্র দেবতার উপাসনা 

প্রবর্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তীহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, 

সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত দা। রোমীয়গণ ইহাতে মর্মাহত, 

হইয়া অন্ত, কান অভিনব উপানাপদ্ধতির. নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। নানা 
মুতের বাতগ্রতিঘাতে রোম ্রইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে, ীধর্্মতব ক্রমে 



৪৬ আর্ধ্যকীত্তি। 
পু 

লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে; শেষে প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ 

হইয়া জুপিতরের ভগ্রদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়- 
পতাকা উড়াইয়! দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে হিন্দু, বৌদ্ধ ও যুসলমান 
ধন্দের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া 

উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নৃতন নৃতন ধর্মসন্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত পধ্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই 
নূতন নৃতন ধর্মপন্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্্মাব- 

লম্বীদবিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া, হিন্দুগণ নৃতন নুতন ধর্তত্বের 
প্রচার ও তাহার সংস্কারে অভিনিবিষ্ট হয়েন 7 রামানন্দ যাহ! উদ্ভাবিত 

করেন, কবীর তাহা পরিমার্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ 

সধশাবিত করেন, পরিশেষে বল্পভাঁচার্ধ্য তাহাতে আর একটি নৃতন 
রেখাপাত করিয়া দেন। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক মতের পর নানকের 

প্রতিভাগ্তণে আর একটি ধর্মমতের প্রচার হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ 

ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিয়া যান, নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। 

তাহার ধর্মমত পঞ্চসরিদূবিধৌত বিস্তৃত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ 
সিংহ এ ধর্ম অবলদ্ঘনপূর্ববক লঘু গুরু, ক্ষুত্র বৃহৎ, স্কুল স্ক্, সকলকেই 

এক ক্ষেত্রে দ্রগ্ায়মান করাইয়! ভ্রাতৃতাবে আলিঙ্গন করেন এবং সক- 

লের শিরায় শিরায় অচিস্ত্যনীয় উৎসাহশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন! 

শাস্ট পপস শিপাশিস লস শা সি পাস তি পি ৮ ঝি তানি, 



শিখসম্প্রদ্দায়ের উৎপত্তি | 
( গুরু নানক ) 

নানকের জীবনী ও মানকের ধর্মমত শিখজাতির ইতিহাসের একটি 

প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক শ্রীঃ ১৪৬৯ অব 
লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? 
তাহার পিতার নাম কালুবেদী । তিনি ক্ষত্রিয়বংশোত্তব বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

নানকের বিবরণ অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । যখন যিনি পরি- 

ৃশ্তমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রতাপ প্রকাশ করেন, মানবকল্পনা 
তখনই নানাভাবে তাহার বিষয়ে নানাবিধ ঘটনার প্রচার করিতে 

থাকে | নানক ধর্শরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, 

তাহাতে তৎসন্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা 

বিস্ময়জনক নহে । শিখগণ আপনাদের ধর্ম্গুরুর মহিম! বাড়াইবার 
জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদরয় 

কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না । যাহ! হউক, নানক অল্প বয়সে, অন 

সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বতাবতঃ 

শুদ্ধাচার ও ,দ্িস্তাশীল ছিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্যে 

ও স্মাংসারিক বিষয় ভোগে তাহার বিভৃষ্ণা জন্মিল। কাঙ্গ'বেদী পুত্রকে 
সংসারধর্ম্মে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন; নিজে ৪০টি 

টাকা দিয়া তাহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ত করিতে বিশেষ অনুরোধ 

করিলেন। কিন্ত তাহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অন্থরোধ প্রতি- 

পালিত হইল না। নানক পিতৃত্ত্ত মুদ্রায় খাছাসামগ্রী কিনিয়া ক্ষুধার্ত 

উদ্বাসীন ফকরদিগকে ভোজন করাইলেন। 
নানক 'যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুঁলমানদ্বিগের অনুশাসন এবং : 
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শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি | ৪৯ 
০এপাস্পাস্পিশিপাস্পি ১ সদ পিতা তিস্টিলীসসি পাসিস্পাস্সিরিস্পিলসপসসসসপটি আপস ৯ পিপাসা সিসি সি 

বেদ ও* কোরাণের তত্ব হুদয়জ্ম করিলেন | দল পর আপনার 

তীক্ষ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্্রজ্ঞানবলে আত্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি লৌকিক ক্রিরাকাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন | 

যাহাতে হৃদয়ের শাস্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র শ্বরিক তত্ব প্রচারিত 

হয়, তাহাই সারধন্ম ঘলিয়া তাহার নিকটে বিবেচিত হইল । নানক 

সমস্ত ধর্্মশান্ত্রে ও ধন্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাহভাব দেখিয়া 

ক্ষু্ হইলেন । তিনি সন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্কানে বেড়াইলেঁন | 
অনেক সাধু ও যোগী সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল 

অতিবাহিত করির1 ফকীরদিগের কাধ্য-কলাপ দেখিলেন ; কিন্তু 

কোথাও পবিপ্র সত্যের নিদর্শন পাইলেন না। সকল স্থানেই 

কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মুণ্তিঃ সকল স্থানেই কর্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার, 

দেখিয়া ক্ষুব্ষচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বদেশে আসিয়! 

নানক সন্্যাসধর্ম ও সন্্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর 

গ্গেলায়, ইরাবতীর তটে “করতারপুর” নামে একটি ধশ্মশালা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। নানক এ ধর্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য-সম্প্রদায়ে 'পরিবৃত 

থাকিয়া! জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; খ্রীঃ 

১৫৩৯ অব্ে সপ্ততিবর্ষ বয়সে এ স্থানেই বাবা নানকের পরলোক-প্রাপ্তি 

হইল নানক লোদীবংশের অভ্যদয়-সময়ে প্রাহভূত হয়েন এবং 
মোগলবংশের অভ্যুদ্বয়ের পর ঃকলেবর ত্যাগ করেন্ষ। ধর্মাচিন্তায় 

তাহার জীবিত্কালের ষাটিবংসর, পাঁচ মাস ও সাত দ্রিন অতিবাহিত 

হইয়াছিল। ৪ | 

নানকের প্রবস্তিত ধর্্পন্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়কায় 
সরলম্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও 

এই ধর্ম অবলম্বন করে । নানকের একটি বিশ্বস্ত যুসলমান শিষ্যের নাম 
মর্জিনা । * £& ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নার্নকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সংস্কৃত 

৪ 

এ পাসপাস্সিপাসিপানন পিসির পাসিপপিস্লিপাসিপাসসপিসিপাসিসি | পপর সি টি লস্ট 



৫০ : আর্ধ্যকীন্ত্ি 
245১৮ পাটানি সিসি স্পা পা পাশাপাশি সি প সি্পাছি  সিপিসটিল সিপাহি 

নাটকে বিদ্ষক্গণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদ্রের চিন্তায় হা: *হতো- 

হশ্মি” বলিয়া আক্ষেপ কৰে, মর্ধানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় 

কাতর হুইয়া পাঁড়ত। সঙ্গীতশাস্ত্রে মর্ধানার সবিশেষ ধরঁক্ুরাগ ছিল। 

সে সর্বদা বীণা বাজা ইয়া ঈশ্বরের গুণগান করিত | নানক যখন যুদ্রিত- 

নয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ জগতের সহিত কোনও সংঅব না 

রাখিয়া, যখন ঈশ্বরচিস্তায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্দানা ॥ক্ষুৎপিপা- 

সায় কাতর হইয়াও তদ্গতচিত্তে মধুর বীণা-সংযোগে গান গাইত। 

যাহাতে দেশ হইতে বাহা ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যতিমানের উন্ম হলন 

হয়, যাহাতে লোকে পরস্পর ভ্রাতৃতাবে মিলিত হইয়া, পরিশুদ্ধ ধর্ম ও 

শাধুচিত্ত অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন । 

তাহার মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্র্ধায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা 
উচিত নহে । দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ 

ভোজন করানও কর্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়্মন ও চিত্তসংযমই সর্বাপেক্ষা 

শ্রেয়স্কর। আত্মশুদ্ধি নীনকের মুলমন্ত্র। বিশুদ্ধহৃদয়ে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 
উপাসনা”"করিলেই ধন্মাচরণ করা হয়। নানক কহিতেন,_“ঈশ্বর এক 

ভিন্ন বনু নহেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে! তবে 

যে,তিম্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধন্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। 

কেবল মন্থুত্যের কল্পিত মাত্র।” তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, 

দরবেশ ও সন্নুদীদিগকে সম্বোধন: করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহন্মদ, 

বিষুণ ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে 

স্মরণ করিতে ও তত্প্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন । 
তাহার মতে ধর্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বন্বতঃ কিছুই নহে । 

যেজ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে 
চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভূ ও সর্ধবশক্তিমান্। 

সৎকার্য্যে ও দদাগারে নেই এক প্রভূর প্রভু ও সর্ববশক্তিমাম্ ঈশ্বরের 



শিখসম্প্রদায়ের উৎপাত্ত। ৫১ 
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স্টপ পিপি এ সি স্মিত পি লাস ১৯ লাস্ট, চাস চে প্ষ চা্সউ 

আশীর্ববাদতাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসার-বিরাগ ও সন্গযাস- 

ধর্ম অনাবশ্তক | তিনি কাইিতেন, “সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী, 

উভয়েই সর্বশক্তিষ্্রান ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য ।” ধর্শান্থ্যায়ী মত-সমঘন্ধে 

নানকের আর কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ 

প্রসিদ্ধ । এ স্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে । একদিন 

ব্রাহ্মণের! স্নান করিয়া পৃর্র্ধ ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন ; ্ 

এই সময়ে নানক জলে দীড়াইয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে* 
* লাগিলেন। সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নানক কহিলেন*_ 

“তাহার করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিমদ্রিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে 

জল সেচিতেছেন।” এ কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্বক বলিয়া 
উঠিলেন”-“করতারপুর বহু শত ক্রোশ দুরে আছে, এই জল কিরূপে 
ততদুর যাইবে ?” নানক গমভীরভাবে কহিলেন,_“তবে তোমরা 

ইহলোকে জল সেচিয়া পরলোকগত পূর্ববপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার 

আশা করিতেছ কেন ?” ১৫২৬ কি ২৭ঘথ্বীঃ অব্ে নানক প্রথম 

মোগল সম্রাট বাবর শাহের দ্রব্য-সামগ্রী বহন করিবার জন্ ধৃত হন৷ 
বাবর নানকের আকার-প্রকার, সাধুতা ও বাকৃচাতুরীতে প্রীত হইয়া, 

তাহাকে ছাড়িয়া দ্রিতে আদেশ দেন এবং তাহার ভরণপোষণের জন্ট 

অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক এঁ দ্ান-গ্রহণে অসম্মত হইয়া 
কহেন + «আমার কিছুই অভাব নাই, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে, 

কখন' “উহার হ্রাস'হইবে না|” বাবর শাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া 

দ্রিতে অনুরোধ করিলে, নানক স্পঞ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন ঘে, তাহার 

হ্বদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে । সময়ান্তরে 
নানক আর একবার কহিয়াছিলেন)_-“ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া, 

তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সমুদ্য়েরই একেবারে শাস্তি হইয়া! গিয়াছে । তিনি 

কেবল সেই ধ্ৃতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন।” কথিত আছে, নানক 



৫২ আারধ্যকান্তি | 
পিন সি পিন সিসি পর রি, কে পপি ৯৬০ সালাত অর সিসি সি 

মক্কায়'গিয়া একদিন কাবা-নামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া 

শয়ন করেন। উহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমাননাকারী বলিয়! সেখানে 
তাহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্ মুসলমানদিগকে 

কহিয়াছিলেন,_-“ঈশ্বর সর্বব্যাপী, যে দ্বিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই, 
তাহার অবমাননা হইতে পারে । এখন কোন্ দ্রিকে পা রাখিয়। নিস্তার: 

পাই, বল?” নানক অন্য সময়ে কহিয়াছিলেন+_-“এক লক্ষ মহম্মদ 

দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষণ এবং এক লক্ষ রাম, সেই সর্বশক্তিমানের দ্বারে 

দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল 

ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সন্মিলিত হইয়াও 

"লোকে পরস্পর বাদান্ুবাদ করিতে লঞ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন 

হইতেছে, কুসংস্কার এখনও সকলকে বশীভূত করিয়াছে । ধাহার হ্ৃদ্দয় 
সৎ তিনিই. প্রকৃত হিন্দু, ধাহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্ররুত 

যুসলমান।” নানক আপনার ধর্মমত ও উপাসনা-পদ্ধতির জন্য কখনও 

স্পর্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই । তিনি আপনাকে সর্বশক্তিমান্ 

ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দেশ করিতেন । 

নিজের লিখিত ধন্ান্থশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও, তিনি 

কখনও উহার উল্লেখ করিয়া, আত্মগরিমার-বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই 
এবং নিজের ধর্শপ্রচারের অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখন 

উহা! অমান্ুলী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন)_ 

“ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের 

মতের পবিত্রতা! ব্যতীত সাধু ধর্মপ্রচারকগণের অন্য কোন অবলম্বন 

নাই ।” 

গুরু নানক এইরূপে আত্মমত প্রচার করিয়া, অনেক শিষ্য সংগ্রহ 

করিলেন। এইরূপে শিঠগণ তাহার ধর্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হুইয়া» 

ধীরে ধীরে একটি নিফলঙ্ক, ধর্্দপরায়ণ «সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিত্ঠ 

স্পাস্পির পিসি পাম্পি অপাস্িপাস্টিলিস্পিপাস্টি্রা বালি পানি সিসি ৪ অপির পাপে 



শিখদিগের জাতীয় উন্নতি। ৫৩ 
৮ লালা পাপী জান ছল লস্মানদিশসিত 

রঙ 

শব্দের অপভ্রংশে “শিখা” শব্দের উৎপত্তি, হইল। কেহ কেহ বলেন 
যে, শিখা হইতে ধুশিধ” নাম হইয়াছে । যে সকল পঞ্জাবীর মন্তকে শিখা 
আছে, অনেকের মতে তাহারাই “শিখ” | যাহা হউক, নানকের 

শিষ্তগণ অতঃপর সাধারণের নিকটে শিখ নামেই পরিচিত হইতে 

লাগিল। 

শিখদিগের জাতীয় উন্নতি। 
(গুরু গে!বিন্দপসিংহ ) 

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাস|! করিয়াছিলেন, “মহারাজ ! 
আপনি বল প্রকাশপুর্ধবক কুর্বল শক্রকে সাতিশয় পীড়িতওকরেন 
নাত?” নাদের এই উক্তিতে একটি গুরুতর রাজনৈতিক উপদেশ 
নিহিত রহিয়াছে । দুর্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে, ক্রমে আপনার 
বল সংগ্রহ করিতে থাকে এবং এক সময়ে পীড়নকারীর বিরুদ্ধে 

সমুখিত হইয়া) তাহার ক্ষমতা নষ্ট*ৎ করে । এই জন্য দেবর্ষি নারদ 
উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্বল শক্রকে সাচিতশয় পীর্ভি করিবেন 
না) যেহেভু, ছুর্বল নিপীড়িত হইলে. ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে 
রাজার সহিত শক্রতাচরণে উদ্ধত হইবে । অনেক রাজা এই নারদীয় 
উপদেশে ওঁদ্রাসীন্ত দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন | ইতিহাস 

উহার উদ্দাহরণ প্রদর্শনে অসমর্থ নহে কিন্তু এ বিষয়ের প্রকুষ্ দৃষ্টাস্ত 
ভারতে যুসলয়ান-রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্রাটগণের 

.ত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণাপথের নিরীহ ৃষাণ্্াণ যুদ্ধবীরের 
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পোস্ট পাস্সপাস্টিলাসমিল সিস্ট পাস পেস লাস্টি সিসি পাস পচ পাসে সিল লাস পাস পাস লাস্ট পি পাস স্পা আপস 

পদে অধিরৌহণপূর্ববক প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর পতাকার অধীনে সঙ্জিত 

হয়, এবং আধ্ধ্যাবন্তের শিখের! ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিয়া, 
উতপীড়নকারী মুসলমানদ্রিগের বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে থাকে । 

শিখদিগের এই সমুথানের বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানকের মৃত্যুর পর 
অমরদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়ের অধিনায়কত1 করেন । 

ধএ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযতচিত্ত যোগীর ন্ঠায় নিরীহভাবে আপনাদের 

ধন্মশান্ত্রর অনুমোদিত কার্ধ্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে ' 

যুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্শ্মবলম্বীদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে 

লাগিল। ইহারা পশুর স্ায় বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিল; 
অসামান্য অত্যাচারে, অশ্রুতপুর্বব যন্ত্রণায় অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান 

হইতে লাগিল। শিখদিগের অন্যতম গুরু অজ্জুন মোগল-সত্রাট্ 

জাহাগীরের আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারের অসহনীয় 
যাতন্সর মধ্যে সর্দিগরুমিতে অজ্জুনের মৃত্যু হইল। অজ্জুনের পর তদীয় 

পুক্র 'হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদ্দিগের একান্ত 

বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিরীহভাবে কালাতিপাত 
করিতেছিল ; অজ্জুনের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা” 

বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্ধ্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। 
হরগোবিন্দ_ সর্বদাই ত্রবারি ধাঁরণ করিতেন । কেহ উহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি' অক্সানতাবে উত্তর দিতেন,__“পিতার অপমৃত্যুর 
প্রতিশোধ জন্য ।” হরগোবিন্দ শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক । 

কিন্তু হরগোবিন্দের অন্ত্রবলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয় নাই। 

এই অতীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধির জন্য শিখসমাজে আর এক মহাপুরুষ 
আবিভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর__স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া 
অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে,উহার প্রতিবিধানে প্ররষকন্ত হইলেন। 
তাহার তেঞ্স্িতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিনা, 



৪৯৪৪৯ ৯:৩৯ ৯৯ ৯৯৬৩ ১২৪৮৪ ৯৬৪৬ ১৪৯৬ ৪৬5 

না 

টান 45108 

গুরু গোদিন্দসিং 

| ৃ 
] 

ৃ 
টির রাকা লারা রানার ররিরান, রাকাত 



৫৬ আধ্যকার্তি। 

তাহাদের মধ্যে.জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, 

বেদনাবোধ প্রভূত জাতীয় জীবনের সমুদ্রয় লক্ষণ শিরিদিগের হৃদয়ে 

অঙ্কুরিত হইতে লাগিল £ এই অবধি ঞ্ঁ মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত 

হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ হইয়। উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার, 
নাম গোবিন্দাসংহ | 

, গ্রোবিন্দসিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যস্থত্রে সংবদ্ধ করেন, 
গোবিন্দমিংহের 'প্রতিভাবলেই হিন্ু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চগ্ডাল, 
এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরম্পরক্ে ভ্রাতৃতাবে আলিঙ্গন করে। 

গোবিন্দসিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক । 

শিখগণ যে তেজস্থিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের 

বরণীয় হইখ| রহিয়াছে গোবিন্দসিংহই তাহার মুল। তেজস্বিতা ও 

মহাপ্রাণতায় শিখগুকসমাজে গোবিন্দসিংহেন কোনও প্রতিদন্দী নাই। 

ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের 

প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রৰায়ের মধ্যে গোবিন্দসিংহের শ্ায় আর কেহই বত্ত 

করেন নাই। 

গোবিন্দসিংহের জীবনের সহিত শিখদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের 

ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ আছে। ১৬৬১ ঘ্বীঃ অব্দে পাটনা নগরে খোবিন্দসিংহের 

জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম তেগবাহাছর। তেগ. শব্দের অর্থ 
তরবারি । তঁরবারির অধিশ্বামীকে তেগবাহাছুর বলা যায়। মাহ 

হউক, হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাছ্রও কষ্টসহিষু ও পরিশ্রমশীল 
ছিলেন। যখন শিশ্কগণ তাহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন 
+ তেগবাহাছবর নভ্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের 

অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেনে। তেগবাহাছুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী 

রামরায়ের চক্রাস্তজালে জড়িত হইয়৷ দিল্লীর আঁধপতির বিরাগভাজন 

হইয়া উঠেন পরিশেষে তাহার বিরুদ্ধে সৈনট প্রেরিত হুয় 
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তেগবাহাঁছুর পরাভূত ও বন্দীভূত হইয়াঁ দিল্লীতে আনীত হইলে, 
ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাহার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা কৃরেন। 

বুলাতে যাইবার সময়ে তেগবাহাছুর গোবিন্দদিংহকে পিতৃদ্ত্ত তরবারি 

দিয়া গুরুর পদে বরণপুব্বক কহেন,--“পুক্র ! শক্রগণ আমাকে দিল্লীতে 
লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে । যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, 

তাহা হইলে আমার স্ৃত্যুর জন্য শৌকে অধীর হইও না। তুমি আমার 

উত্তরাধকারী হইলে। দেখিও, মৃত্যুর পর আমার দেহ ঘ্বেন শৃগঠলকুক্রে 

নষ্ট না করে; দেখিও,এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।” 

গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হয়েন। 

তেগবাহাছ্ুর পুজের প্রতিশ্ররতিতে প্রফুল্ল হইর়া দিলীতে যাত্রা করেন । | 

কথিত আছে, তিনি বিল্লাতে উপনাত হইলে, সম্রাট অবজ্ঞা ও উপহাস- 

সহকারে তাহাকে কোন অলেক্টীকক ঘটন। দ্বারা স্বীয় ধর্মের মাহাত্ম্য 

প্রতিপন্ন করিতে অক্ররোধ করেন। তেগবাহাছ্ুর ইহাতে গম্ভীরভাবে 

কহেন,_-“সর্বশক্তিমান্ জশ্বরের উপাসনা করাই মন্কুষ্যের কৃর্তব্য। 
তথাপি একটি বিষয় প্রদার্শত হইতেছে । আমি একখগণ্ড কাগজে 

কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাধিয়! বাখিতেছি, গলদেশের যে অংশে 

এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান স্পর্শ 

না করে।”” “তেগবাহাছুর ইহা কহিঘা, লিখিত কাগজ গলায় বাধিয়া, 
খাতের দ্িকে মাথা বাড়াইয়া দ্রিলেন! নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি 

তাহার স্কন্ধে নিপতিত হইল? নামিষমধ্যে তেজন্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন 

মস্তক মৃত্তিকায় বিলুঠ্িত হইতে লাগিল । এই অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং 

এই অপূর্ব নিরভীকতা দেখিয়া, দিল্লার ধশ্ান্ধ সম্রাট বিশ্মিত হইলেন । 

হহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ থালা হইল, তখন তাহার বিম্ময়ের 

অবধি রহিলদুনা। আওরঙ্গজেব সবিন্ময্কেঃ ভীতিবিহ্বলচিত্তে দ্বেখিলেন, 

লেখ রহিয়াছে__ 



৫৮ ধীর্য্যকীত্তি । 
ত নখ 
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ছি 

“শির্ দিয়া সার না দিয়া” 

“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্মের নিগৃঢ়তত্ দিলাম না ।” 

এইরূপে ১৬৭৫ অন্দে তেগবাহাছুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল'। 
এইরূপে তেগবাহাছুর লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া! ধীরভাবে ঘাত- 

কের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাথারণ আত্মত্যাগ ধর্ম 

বীরের পবিত্র জীবন উজ্ভ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর 

শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ দিবে । 
[পিতার মৃতার সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন । 

তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন,_“বন্ধুগণ ! তোমরা শুনি- 
যাছ, আমার পিত] দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন । আমি এখন এই সংসারে 

একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাহার 

মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কাধ্যে আমি মৃত্যুকেও 

তুচ্ছ ভ্শন করিব। পিতার দেহ এখন দিলীতে রহিয়াছে । তোমাদের 

মধ্যে কেহ কি উহা আনিতে পারিবে না ?” গুরুর এই কথায় একটি 

শিষ্য তেগবাহাছবরের দেহ আনিয়। দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ 

তাহাকে বিদায় দ্রিলেন। শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া তেগবাহাছুবের দেহ 

লইয়! পাঞ্জাবে ফিরিয়। মাসিল। এদিকে দিল্লীর শিখগণ বৃখাবিধি তেগ- 

বাহাদুরের মস্তকের সৎকার করল। ১.) 

যখন তেগবাহাছুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনর 

বতসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও শ্বদেশের অধঃপতন, 

গোবিন্দের মনে এমন গতীরতাবে অক্ষিত হইম্বাছিল যে, অত্যাচারী 

ষুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাহার জীবনের এক- 

মাত্র লক্ষ্য হইল উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে অ'নয়ন করিয়া 

একটি সম্প্রদদ।য়ে পরিণত করিতে উগ্ভত হইলেন। বয়সের অক্সতায় 
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তাহার রা? (বিচলিত হইল না? বুদ্ধির কোমলতায় তাহার দৃঢ়তা 

অন্তর্ধান করিদু না; মতির মৃছৃতায় তাহার ভোগম্পূহা প্রকাশ পাইল 
না। তিনি পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার নিকটব্ন্তা 

' পার্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। এইখানে মৃগয়ায় পারস্য ভাষার 
অধ্যয়নে এবং স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তীহার সময় ঈতিবাহিত 
হইতে লাগিল। ৪ 

শ্বীঃ সপ্তদশ শতান্দীর জারির অতীত হইয়াছে* ভারতে 

মোগলরাজত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে । অকৃবরের উদ্বারতা» 
অকৃবরের সমবেদনার চিহ্থা বনুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্থৃতিতে 

ুহুর্মুঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া 

লোকে অশ্রুপাত করিতেছে । আওরঙ্গজেব ভারতভূমিশাসনে উদ্ভত 

হইয়াছেন। পৃর্ববদিকে পরাক্রান্ত বাজসিংহ এ শক্তির গতিরোধে 
উদ্যত হইয়াছে; দক্ষিণে প্রাতংস্মরণীয় শিবাজী হিন্দুর গৌরব-রক্ষার 

জন্য অলৌকিক বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছেন ; আর উত্তরে একটি 
তরুণ যুবক এ শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য ছুর্গম গিৰিকন্দরে 

সম।সীন হইয়া, ধানস্তিমিতনেত্রে গভীর তপস্থায় নিযুক্ত রহিয়াছেন । 

যুবক সংঘতচিত্তে তপস্ত। করিতেছেন । তীহার মৃষ্তি প্রশান্ত, গম্ভীর । 

তাহাতে বিলাসের কালিমা নাই + সাংসারিক প্রলোভন-চিহ্ছের বিকাশ' 

সাই; আত্মন্বার্থের চাতুরী নাই। যুবক ভোগবিলাসের পক্িল ক্ষেত্র 

হইতে দুরে থাকিয়া, নিবাত-নিষ্ষম্প দীপশিখার হ্ঠায়,অচল, অপার, 

বারিধির ন্যায়, স্থিরতাবে পরগীড়িত মাতৃভূমির হিতসাধনের উদ্দেশে 
আত্মসংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষার জন্য বরণীয় দেবতার আরাধনা করিতে- 

ছেন। হর চিত্র কল্পনার তুলিকায প্রতিফলিত হয় নাই; উপন্তাসের 
মোহিনী দবায়ায় প্রতিবিদিতু হয় নাই,। ইহা প্রক্কৃত এতিহাসিক চিত্র। 
পাঠক ! তুঁমি মাজিনীর কীর্তির কথা পড়িয়াছ ; .গাল্িবল্দির বীরত্বে 
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স্তস্ভিত হইয়াছ ওয়াশিংটনের দৃঢ়তার নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছ ; 
শেষে বক্তৃতা-ভূমিতে জলদগন্ভীরস্বরে মা্দিনীর আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্ত 
'দেখাইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছ; গারিবল্দির গরীয়সী প্রতিমার 

প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছ, কিন্তু এক সময়ে তোমার মাতৃভূমিতে 
এরূপ আত্মত্যাগ, এরূপ দৃচতার উন্মেষ হইয়াছিল । ইতিহাসের অন্ধু- 

সরণ কর, বুঝিতে পারিবে । 

মোগল-সাত্াজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপ- 

নীত হয়। আওরঙ্গজেব বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন 
করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পুর্বে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে- 
ছিল, আওরঙ্গজজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নানা কারণে উচ্ছ.ঙ্খল 
হইয়! পড়ে।' দক্ষিণাপথে শিবাজী স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতে- 

ছিলেন; কিন্তু অসময়ে তাহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গ- 
'জেবের প্রতাপ অনেকের ভীতিস্থল-হইয়! উঠে । মোগল-সাম্াজ্যের এই 

প্রতাপের, সময়ে গুরুগোবিন্দ শিখদিগের উপর নুতন রাজত্ব স্থাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

যমুনার পার্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থার গোবিন্দ বোধ হয় 

প্রায় ২০ বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাহার অনেক শিষা 

সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আয়া, এই শিষ্যদ্রন লইয়া 
আপনার উদ্দেশ্টসাধনে উদ্ভত হইলেন। শিক্ষা তাহার অন্তঃকরণ 

প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাহার বিচার-শক্তি পরিমার্জিত করিয়া- 

ছিল, এবং প্রগাঢ় কর্তব্যজ্ঞান তাহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল । এখন 

একতা ও স্বার্থত্যাগ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। তিনি সাধনায় অটল, 

 স্হিষ্ণুতায় অ(বচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে-অনলস হইলেন । 

গোবিন্দ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল *ছিলেনু। তিনি 

পৃথিবীর পাপাচার দ্রেখিয়া ছুঃখিত হইতেন এবং মুসলমান রাজগণৌর, 

সপ পি পাস স৯ লাস্ট শি সপ ৮০ 
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অত্যাচারে আপনাদের জীবন সক্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করি- 
তেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কাধ্য সাধন 
করিতে পারে ॥ তাহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্বিতা লাতের 

জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তাহার স্তি বিগত 

সময়ের খষি ও বারপুরুষদ্দিগের কার্্যালাপে পরিপূর্ণ ধাকিত ? তাহার 

বুদ্ধি পৃথিবীর শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত 

হইত এবং তাহার অন্তঃকরণ সর্বপ্রকার কুসংস্কার উন্মূলিতু করিতে 
চেষ্টা করিত । তিনি শিষ্যদ্বিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদের সঙ্মুখে 

পূর্বতন কাহিনীর কীর্তন করিতেন । দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকার 

করিয়া, দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; সিদ্ধগর্ণ 

কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; গ্োেরক্ষনাথ ও 

রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন? মহম্মদ কিরূপ 

বিদ্ববিপত্তি অতিক্রম পুর্ববক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া লোকের 

মনের উপর আধিপত্য-স্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন ; ইহাই তাহার 

বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে শর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভ্ত্য 

বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং কহিতেন,--“ঈশ্বর কোনও নির্দিষ্ট 

পুস্তকে আবদ্ধ নহেম, হৃদয়েয় সরলতা ও মনের চিনি তিনি 
বিরাজ করিতেছেন ।” 

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন ; এইরূপে তাহার 

শিষ্াগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশ শুনিয়া মহাপ্রাণ হইতে 

লাগিল। গোবিন্দ যত্বপৃর্বক বৈদিক তত্ব ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের * 
পর্যযালোচন। করিতেন । ধর্্শান্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক 

তেজন্িতা-লাভে ওদাসীন্য দেখান নাই। ত্তীহার অসাধারণ কষ্ট" 
সহিষু্তা ও মানসিক স্থিরতা ছিল। তিনি নিকটবর্তাঁ পর্বতে . যাইয়া 
অর্জুনের ॥বিক্রম ও অর্জন্নর তেজন্বিতা লাভের নামত্ত সংযতচিত্তে 
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গভীর তণস্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদ্ূশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর 
চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বন্ধিত হইতে লাগিল । 

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্ণিব ভোগস্থুখে 
ওদাস্ত দ্রেখাইতে লাগিলেন। অস্থায়ী সম্পত্তিতে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট 

হইল না।. আপনার বিষয়নিষ্পৃহা! দেখাইবার জন্য, শিষ্যদ্বিগকে ভোগ 
বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত 

তিনি স্বকীয় অর্থ শতদ্রতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা একজন শিখ 

. সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০১০০* টাকা মূল্যের দুইখানি সুন্দন্ন হস্তাতরণ 
আনিয়া তাহাকে দিল! গোবিন্দ প্রথমে এ আভরণ লইতে অসম্মত 

হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ 
করিতে বাধা হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি নিকটবর্তী 
নদীতে যাইয়া সেই আভরণের একখানি জলে ফেলিয়৷ দিলেন । 

শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণ শুন্য দ্রেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, গোবিন্দ কহিলেন,_“একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া 

গিয়াছে ।” শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল, 
“যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দ্রিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচশত 

টাকা পুরস্কার দেওয়। যাইবে ।” ডুবরী সম্মত হইল । শিষ্য কেখুন্ স্থানে 

অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য গুরুকে 

বিনয়ের সহিতুঅন্থুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার- 
খানি. ফেলিয়া দরিয়া কহিলেন__«এঁখানে পাঁড়িয়! গিয়াছে ।” শিষ্য ভোগ- 

জ্ুথে গুরুর এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণ! দেখিয়। বিন্মিত হইল ) শেষে 
আপনিও সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগপৃর্ববক জীবনের উদ্দোশ্ত- 
সাধনে প্রতিজ্ঞা করিল । রর 

গোবিন্দ এইরূপে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপুর্বক নৃতন পদ্ধতিতে 
শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ' তিনি শিখদিগকে একত্র 



শিখদিগের জাতীয়, উন্নতি । ৬৩ 
পেপাস্পাসপাাস্পিসপ ১ ২২ পিপি পা্ীপস্পীশিী পিপিপি পাস্পস্ছিল সিপািপীসি উ ত৯িলাসি পাটি পাটি পাছি পাপা পাটি ৬ পি 

করিয়। জিডি একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, 

কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ববশক্তিমানূ পরমপিতার মাহাত্ম্য 
বিকৃত কর! হইবে না। সকলেই সন্লহৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের 

দ্বিকে চাহিয়া থাকিবে । সকলেই একতাগ্তত্রে সংবদ্ধ হইবে । এই 

সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে নাঃ কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে, 

না। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র, পণ্ডিত যূর্খ, ভদ্রঃ ইতর 

সকলেই সমভাবে পরিগুহীত হইবে ; সকলেই এক পঙক্তিতে এক 

ইাড়িতে তোঙ্জন করিবে । ইহা! তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্বুপর 

থাকিবে এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে ।” 

গোবিন্দ ইহ। কহিয়া, স্হস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিমজন 

শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবৎ প্রক্ষেপ পূর্বক তাহা- 
দ্বিগকে “খাল্সা” অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন 

এবং যুদ্ধকার্য ও বীরত্বের পরিচয়স্চচক “সিংহ” উপাধি দিয়া, আনন্দ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ 

করিয়া, গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 

গোবিন্দসিংহ.এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, সকলকেই 
এক সমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদ্য়েই নৃতন শক্তি সঞ্চারিত 
করিলেন । জীতিভেদ রহিত হওয়াতে, উচ্চবর্ণের শিষ্গণ প্রথমে 

অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল ; কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজন্বিতা ও 

কাধ্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল ন17) শিষ্যগণ গুরুর 

অঁনির্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া*যথানিদ্দিষ 
কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবারী হইয়া 

আদি-গতরু নানক ও তাহার উত্তরাধেবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান 

দেখাইতে লাগিল; রাজপুতদিগের ন্যায় “সিংহ” উপাধি ধারণ করিয়া 

দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্শ্রু রাখিত্ডে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া; 

পি পা পাপা পি পাত পা পিপি পা সপাছি পাসটস্টি পাটি পাসিপাসদিশী পাসপ্পস্পিসমী স্পা 



৬৪ আধ্যকীতি ॥ 
পাপী কাপ পপ সত পা পিসি পাসপলাসটি পাটি পাপ পাস পাশা সপিপিপপিপিস্পিপাসপা ও তত কস 

প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসান হইল ৷ তাহাদের র পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, 

“ওয়া গুরুজি ক] খাল্সা,; ওর গুরু্জে কা ফতে।” [খাল্সাই গুরু; 

তাহার জয় হউক 7 তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল। গোবিন্দসিংহ গুরুমঠ 

নামে একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন! অমৃতসরে এ সমিতির 
অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সমুদ্রয় অনৈক্যের যুলোচ্ছেদ হয়, 
যাহাতে শিখশাপন অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্রন আক্রমণে অটল থাকে, 

সংক্ষেপে শির্খগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদন! প্রভৃতি জাতীয় জীব- 

নের সমুদয় লক্ষণবি শিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল। 

গোবিণ্দসিংহ এক্সপে ধীরে ধীরে নুতন উপাদান লইয়া, শিখ- 
সমাজের সাধারণতন্ত্র স্থাপন কাবলেন। শিখগণ পরম্পর বিচ্ছিন্ন 

থাকিয়া, সংষতচিত্ত সোগীপ গ্ঠায় নিরীহভাবে কাঁলাতিপাত করিত। 

ভাহারা এক্ষণে এক প্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্রপমাজে সম্মিলিত হইল। 

গোবিন্দসিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা 

উৎকট্ট সাধনা অসিদ্ধ রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে 

সশস্ত্র খাল্সাদ্িগকে “সিংহ” উপাধি দ্রিয়।ছেন; পণ্ডিত ও মৌলবা- 

দিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদ্দিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়া- 

ছিলেন। গোবিন্দসিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসমীপে 

স্বকীয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃহস্তা 

অত্যাচারী খ্ুললমানদিণের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন। 
ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগলশাসন সর্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। 

অন্তর্ধিদ্রোহ প্রস্তিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই বিশৃঙ্খল থাকিত। 

মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্তী বাবর শাহ নিরুদ্ধেগে রাজত্ব করিতে 
পাবেন নাই। তৎপুভ্র হুমাযুন'পাঠানবংশীয় সের সাহের পরাক্রমে 
রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশাস্তরে যোল বৎসর অতিবাহিত 

করেন। অক্ভবর যদিও প্রগাঢ বাজনীঠিজ্ঞতা ও ু্ধকুশলতায়, প্রায় 



ডি জা চীয় উন্নতি । ৬৫ 
এ পাপা শািপাশিশীিপাস্িটিতাি পান্টি শী পি সপ পি পা ৯ শি স্পাসীরিস্পিপ উ তি পাস্পিস্ছিীসি পাস্টিপাস্সিশস্সপশি শা ০ পাস্িপাস্পিপাস্সিস্পাস্পিশিস্সিপাসিপিস্পিশি শাস্পিপাস্িশাস্পিা স্পিপিস্িলাসপপিসিলশী আত সিল 

পঞ্চাশ বংসর কাল লিচা আধিপত্তা কবিষাছ্ছেন, তথাপি 

তাহাকে স্বীয় তনয় সলিমের কঠোর ব্যবহারে :ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে 

বিব্রত হইতে হইয়াছিল । জাহাগীর ক্রুর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন 

তীহার প্রধান কর্মচিরীরাও তাহার বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে কাতৰ 

হয়েন নাই। এক সময়ে তাহাকে তদীয় কর্শগরী মহববৎ খার' 

বন্দিত্বও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শাহজহা। আপনার জীবদ্দশীতে ই 

সিংহাসন লইয়া পুক্রদিগকে পরস্পর পিবাদ করিতে দেখেন* পবি 

শেষে তাহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আও।লগজেবের ক্রুরাচারে 

কাধাগারে নিরুদ্ধ হয়েন। তিনি আপশনাল সরপ্ধত! ও কঠোর ' 

ব্যবহারে অনেক শক্র সংগ্রহ কক্পশণ। এক দিকে রাছ্সিংহ ও 

দুর্গাৰাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন 
অপর দিকে শিবাঁজী মোগলের কঠোর শাসনে উত্তেজিত হইয়া, শ্বদে- 

শীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ- 

সিংহ পুনর্ববাধ এ তেজস্থিতার সঞ্চার করিয়া, জাঠদিগের উপর নূতন 

রাজা স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন । & 

গোবিন্দসংহ এই উতৎকট সাধনার সিদ্ধ হইবার জন্য শিষ্যদিগকে 

ভিন্ন তিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন টসৈনিকদল প্রস্তুত করিলেন। 

অপেক্ষাকুত +বহ্বস্ত শিষ্দিগের উপর*এই টসনিকদ্লের অধ্যক্ষতা সম- 

পিতৃ হইল; এততদ্বতীত গোবিন্দসিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈঠ্ঠ আনিয়া 
আপনার দলরৃদ্ধি করিলেন । শতদ্র ও যথুনার মধ্যবস্তর পর্বতের পাদ- 
দেশে তিনটি ছুর্গ প্রতিঠিত হইল । পার্বত্য প্রদেশে সন্ঠ স্থাপনপুর্ব্বক 

যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া; তিনি এ সকল দুর্গ স্ুব্যবস্থিত করিলেন ; 

পরে উক্ত প্রদেশের সর্দারদিগের উপক আধিপত্য-বিস্তারে উদ্যত হই- 

লেন। এইরূপে গোবিন্দমসিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা 

করেনু। তিনি ধর্প্রচারক ও ধর্শোপদেষ্টা হইয়া! নানা স্থান, হইতে শিষ্য 



৩৬৬ আধ্যকীত্তি 1. 
সস সি শা সত চস, শী ৮ পভ পাখি পা 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 'এখন যুদ্ধবীর সৈশতাধযক্ষের প পদে সমাসান ধর 

সেনানিবাস নিরাপদ রুরিতে ও দুগ-সমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্রশীল 

হইলেন । 

প্রথমে মোগলদিগের সহিত কয়েক যুদ্ধে গোবিন্বসিংহের জয়লাভ 

হইল । কিন্তু শেষ যুদ্ধে গোবিন্দ(সংহ পাত হইলেন। তীহার জননী 

এবং ছুইটি শিশুপুত্র সহিন্দের শাসনকর্তীর হস্তে পতিত হইল। এই 
শাসনকর্ত। ধর্শ্মিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি গোবিন্দসিংহের জননী ও 

পজরদ্বয়ের প্রাণসংহারে সন্মত হইলেন না । তাহার দেওয়ান পীড়াপীড়ি 

, করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্শ্বিরুদ্ধ কার্ষ্য সম্মতি প্রকাশ করি- 

লেন না। একদা গোবিন্দসিংহের পুভ্রদ্ধর দরণারে উপাস্থৃত ছিল। 
নবাব তাহাঁদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুরী দেখিয়া সন্তষ্টচিত্তে 

জিজ্ঞ।স। করিলেন,_“বাঁলকগণ ! যদ্দি তোমাদের যুক্তিলাভ হয়, তাহা 

হইলে তোমর! কি করিবে ?” বালক ছুইটি গন্ভতীবভাবে উত্তর দিল, 

“আমাদের সৈন্য সংগ্রহ করিব ; তাহাদিগকে অস্ত্রীদি দিব; এবং হয় যুদ্ধ 

করিয়া আপনাদিগকে পরাজয় স্ক্ুরিব, নয় আমরাই পরাজিত হইব” 

নবাব বালকদিগের এইরূপ তেজন্িতা দর্শনে সাঁতিশয় উত্তেজিত হইয়া, 

তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে সমপণ করিলেন। দেওয়ান তাহাদের 

প্রাণসংহার করিল। গোবিন্দসিংহেত্ধ জননী উহাদের শোকে দেহত্য।গ 

করিলেন। - এইরূপ শোননীয় ঘটনায় গোবিন্মসিংহ নিরতিশয় হুৎগ্িত 

হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় কর্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত হইলেন না। তাহার 

শিষ্যগণ যুদ্ধ যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত 

হইয়া) মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সবিশেষ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আওরঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখগুরুর তেজ- 
স্থিতায় বিস্মিত, হইয়া, তাহাকে, আপনার নিকটে আনিতে অনুরোধ 
করিয়া পাঠাউটলেন। কিন্তু গোবিনদসিংহ প্রথমে এঁ অনুরোধ বক্ষ! 

পাটি পাস বাসি ত ৯ শ ৯ পাচ পাস্টিপীস্ছি লাস্ট সিসি লাসিসিল 



শিখদিগের জাতীয় উন্নতি । ৬৭ 
807/5755585856585955559৭ লাম পাস পাটি ০ লি লিষ্ট লি পাস পি পাসিপিসস্ি লি পাস্ছি পাস্টিপাস্সি তেসটিপোস্সি পাটি পি পেপসি পাস পাছত সস 

করেন নাই; তিনি নানকের ধর্মমসংস্কমর, অজ্জুন ও ভি 

শোচনীয় পরিণাম এবং নিজের অপুক্রাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন,__ 

“আমি এখন কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই; স্থিরচিত্তে মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার বাজা অদ্ধিতীয় সত্্রাট ব্যতীত কেহই 
আমার ভীতিস্থল নহেন। এই উত্তর পাইয়াও আওরজজেব তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহ প্রকাঁশ করেন; গোবিন্দসিংহ এব$র 

সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তত হয়েন। কিন্তু তাহার উপস্থিতির পু্ব্বেই বৃদ্ধ 

মোগল-সম্রাটের পুরলোকপ্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী 
বাহাদুর শাহ গোবিন্দসিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন । 

কিন্তু গোবিন্দসিংহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতে আপনার অসাধারণ, 

কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। আওরঙ্জজেবের মৃত্যুর সঙে 

সঙ্গে তহারও আয়ুক্ষাল পুর্ণ হয়। গোবিন্দসিংহ যখন দক্ষিণাপথে অব- 
স্থিতি করিতৈছিলেন, তখন একজন পাঠান তাহার হস্তে নিহত হয়। 

এই পাঠানের পুজ্রগণ একদা গোপনে গোবিন্দসিংহের শিবিরে প্রবেশ- 

পূর্বক তাহাকে অস্ত্রাধাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয় । 
১৩০৮ অনে গোদাববীর তীরবস্তা নাদর-নাঁমক স্থানে এই শোচনীয় 
কা ঘটে । এই সময় গোবিন্দসিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । 

গোবিন্বন্সিংহ শিখ-সমাজের জীধন-দ্রাতা। তাহার সময় হইতেই 
শিখ্চাঞ্থ মহাসত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্শ-সম্প্রদায়-প্রবর্তক 

বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দসিংহ র্-সম্রন্নায়ের একপ্রাণতা ও স্বাধীনতার 

নিদ্ধান। তাহার উদ্দেপ্ত মহৎ) তাহার সাধনা গভীর ; তাহার বীরত্ব 

অসাধারণ এবং তাহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য । তিনি হিন্দু ও যুসল- 

মানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শুদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করেন ; এবং এইু জন্যই তিনি 

গর্বসন্ুকারে সা আওরঙ্গজেবকে লিখেন, __ “তুমি হিন্দুক্তক মুসলমান 



৬৮ আধ্যকীত্তি | . 
শাস্ম্পিিস্পীতি সপ পপ সি পপি 

' করিতেছ, কিন্তু,আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব | তুমি আপনাকে নিরা- 
পদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক শ্ঠেনকে ভূতলে 

পাতিত করিবে 1” তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ষল 

হয় নাই! তাহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্তেনকে যথোচিত শিক্ষা 

দিয়াছে। 

« গোবিন্দসিংহ তরুণ বয়সে নিহত হয়েন। তিনি আরও কিছুদিন 
জীবিত থাকিলে, অনেক মহতৎকার্য সম্পন্ন করিয়! যাইতে পারিতেন। 

মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, পৃথিবীর ইতিহাস 

,বোধ হয়, প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়! যাইত । গোবিন্দসিংহ আপনার মহামন্ত্র 

সাধনে উদ্ভত না হইলে, শিখদিগের নাম, বোধ হয়, ইতিহাস হইতে 

। প্রায় বিলুপ্ত হইত । গোবিন্দসিংহ অল্পবয়সে ও অল্পসময়ের মধো শিখ- 
সমাজে যে জীবনী-শক্তি ও যে তৈজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহাতে 

নিজাঁব, নিশ্চেষ্ট ও নিক্ষ্রির ভারতে শিখগণ আজ পর্ধ্যস্ত সজীব রহি- 
রাছে £ঃতাহাতে নওশেরা, রামনগর ও চিনিয়াবালার নাম আজ পর্য্যস্ত 

ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে । গোবিন্দসিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে 
মিশিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কীর্তির বিলয় হয় নাই । যখন জল- 

কোলাহল-পুর্ণ স্ুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন 
শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞবত, অবৃষ্টপূর্ব ও অদ্ীন-পরাক্রম 
বৈদেশিকের বিজয়-পতকায় শোভিত রহিবে, যখন তবঙ্গাবর্তমযী 

বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোম্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্প 

তোয় গোম্পৰ ভীষণমূর্তি তরঙ্জিণীতে পরিণত হইয়া তৈরব-রবে জলধির 
উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দদিংহের মহাপ্রাণতা, কর্তব্য- 

বুদ্ধি ও উদ্দারতা পৃথিবীতে জাজল্্যমান রহিবে ; তখনও গোবিন্দ- 

সিংহের পবিভ্র,নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে । 



শিখদিগের স্বাধীনতা । | ৬৯. 
চা প্র সি জা পত্র পর পর অপরটি পি মশা সস্তা সপ সস সর সি শা্পাসিপস্সিটী স্পা সপাস্পিণ উপাসসিপসটি টিসি সত সি 

শিখদিগের স্বাধীনতা | 
( রণজিৎ সিংহ ) 

পস্সি পপি সিসটপিস্সি সপ সপ এসসি 

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোগল-পাত্রাজ্যের অধোগতির স্ুত্রপাঁত 

হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্, দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্টিত, পদচ্যুত ও নিহিত 

হইতে থাকেন ; শাসনকর্তীর পর শাসনকর্ত। সম্রাটের আদেশে অবজ্ঞা 
দেখাইয়া, আপনাদের ইচ্ছান্ুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত 
হয়েন। পরাক্রান্ত নাদ্দির শাহের আক্রমণে মোগল-সম্্রাটের প্রির্ঃ 

নিকেতন দেয়ানিখাশ ও দেওয়ানি আম সভা-গৃহের লীলাভূমি স্থশোভন 

দিল্লী মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোর্রাণী ভূপতি 
আহম্মদ শাহ সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হয়েন। 

ইহার পরাক্রমে পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহারাষ্ত্রীয়দের ক্ষমতা 
পর্যন্ত হুয়। দিল্লীর সম্রাট রাজ্যত্রষ্ট হইয়া হীনতাবে বিহার* প্রদেশে 
উপনীত হয়েন। এই বিশৃঙ্খলতার সমধ্বে-_বিলুগ্ঠন, বিপ্লব ও বিধ্বংশের 
ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। 

গোবিন্দসিংহ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে 
মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি 
*ওন্লুরক্ষ শাসনকর্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের অধিকার 

সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্রগালনায়্ তৎপর ও অশ্বারোহণে , 

নিপুণ না হইত, খাল্সাদিগের মধ্যে তাহাদের সন্মান বা প্রাধান্য থাকিত 
না। স্থুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে 

নৈপুণ্যের পরিচয় দ্রিতে হইত। ক্রমে খাল্সারা অনেক দলে বিভক্ত 

হয়। গ্রাত্যেক দলের এক এক জন সর্দার এক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমগ্র শিখ জনপদ অনেকগুলি 



৭০ | আধ্যকীন্তি | 

খণ্-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া উঠে । এই সকল খণ্ড “মিসিল” নামে অভিহিত 
হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ববাংশে স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে 

প্রবৃত্ত হয়েন। খাল্সার1 এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও ভ্রাতৃভাব 

হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই) তাহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেগ্চ জাতীয় 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসর অনুতসরের পবিভ্র 

মন্দিরে সমাগত হইয়া, আপনাদের উন্নতি-সাধনের উপায় নির্ধারণ 

কারিত |* 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ বণিকেরা দরক্ষিণাপথে 

ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্ট। করিতেছিলেন, একজন 

ব্ীয়ান্ মুসলমান সৈনিক পুরুষ মহীশৃরের সিংহাসন অধিকার করা, 
যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্ষেত সঞ্চর করিতেছিলেন, তখন 

শিখদিগের খণ্ড-রাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কাধ্যকুশল ব্যক্তির আবি- 

ভব হয়। এই মহাপুরুষের আবিরাবে শিখের। আবার বলীয়ান হইয়া 

উঠে। ইহার নাম রণাজৎ সিংহ। সমগ্র পুথিবীতে ঘত ক্ষমতাপন্ন 

মহৎ ব্যক্তি আবিভূ [তি হইয়াছেন, মহারাজ বণজিৎ সিংহ তাহাদের 

'অন্ততম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্তৃত্ব করি- 

তেন । রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অন্দের ২রা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 

মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পিত ছিলেন। বণভিঞ্জ সর্বাংশে 

পিতার &ঁ সাহস ও রণপাগ্ডিত্য আধকার করেন। বাল্যকালে বয্বন্ত" 

রোগে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হয় ; এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে “কাণা 

রণজিৎ” নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, 

এমন সময়ে মহাসিংহের দেহাত্যয় হয়। রণজিৎ এই সমর তাহার 

মাতা এবং পিতার দ্েওরাঁন লক্ষ্মীপৎ দ্সংহের রক্ষাধীন হয়েন। রণজিৎ 

খর্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাহার বুদ্ধি সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ 

ছিল। তিনি বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার, 

£ 
না 



স্পা পপীক্পপত হক 
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৭২ আধ্যকীত্তি । 
এসসি শা ২ এপ সস াসপস্সিশস্স্ি পাস পাস ঝি তাসলিস্ি সম পাম্পি সি সপ পিউ ওলা তা রি স্বর 

িস্প .ো 

প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হয়েন। এই সয়য়ে পঞ্জাবে দোর্রাণী ভূপতির 

াধিপত্য ছিশ | ইংরেজের। ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনাদের অধিকার 

প্রসারিত করিতেছিলেন। সিঙ্দিয়া ও হোলকা'র বল সংগ্রহ করিয়া 

ক্রমে ইংরেজদিগের ক্ষমতাম্পদ্ধ্শ হইয়| উঠিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ 

ইহাদের মধ্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেম। তিনি আহম্মদ শাহ 

দোর্রাণীর পৌজ্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ 
লাহোরের আশিপত্য প্রাপ্ত ভয়েন। ক্রায শিখদিগেব মগ্ুলে তাহার, 

ক্ষমতা বর্ধিত হয়। ক্রমে সমগ্র মণ্ডল তাহার আয়ত্ত হইয়া উঠে। 

পাঠানেরা গেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে 

অনৈথৈক্ষ দেখিয়া, মেরুপ চাতুরী অবলম্বন পুর্বক দেব-বাঞ্নীয় পবিভ্র 

” ভূমি হস্তগত করে, তাহ ইতিহাস-পাঠকের অবির্দিত নাই। মহারাজ 

রণজিৎ সিংহ পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষ] দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া- 

ছিলেন। যাহারা শঠতার বলে ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন 
করিয়াছিল, তাহাদের হস্ত হইতে ভারতের খণ-রাজ্য সকল উদ্ধার 

করিতে তিনি সগাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার এই প্রয়াস 

অনেকাংশে সফন হইয়াছিল । তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দৃরীভূত 
করিয়া মুলতান অধি কার করেন $ পরে ভারতের নন্দন-কাণন কাশ্মীরে 

জয়-পতাক' উড়াইয়া দেন। কাশ্মীরে অধিকার-স্থাপনএ্রযয়ে মহারাজ 

রণজিৎ সিংহের পুত্র খ্ডগ সিংহ সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন । ' ব্রণ- 

ন্সিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতি সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত 

হইয়া, পদব্রঙ্গে ছুরারোহ পর্বত অতিক্রমপূর্ববক কাশ্শীরে উপস্থিত হয়। 
শিখদিগের বিক্রমে আফগান সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার 

করেন । বহুদিনের পর হিন্দু নর'পতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার 

শোভিত হইয়া উঠে । ইহার পর রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার 

করিতে উদ্যত হরেন । ১৮১৩ অবের ২৩শৈ মার্চ তারতবর্ষের একটি স্মর- 



শিখদিগের স্বাধীনতা । ৭৩ 
স্পা সমপ্রতি ২০ পাপ তা নি চাস তাস ৩৬ কটি শসমি 

ণীয় দ্িন। যাহার! দুশদ্বতীর. তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত- 

বর্ষে আধিপত্যের স্বত্রপাত করে, শিখেরা এই দ্রিনে তাহাদের দেশে 
আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। আধ্যাবর্তের 

হিন্দু ন্পতি এইদ্রিনে এই শেষ বার, সিদ্কুনদের অপর পারে হিন্দু- 
বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে, পৃর্থীবাজ ও সমরসিংহের আত্মার 
পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভয়ে 
ও বিপুল সাহসে পাঠানের রাজ্যে উপনীত হইলেন ? আফগ্মনিস্তানের 

প্রধান সর্দার মহম্মদ আজিম খা বুসংখ্য টৈন্য একত্র করিয়াছিলেন, 

বহুসংখ্য সৈন্স আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল 1 

১৪ই মার্চ কাবুল নদীর পার্শ্ববর্তী নওশেরার নিকটব্তীঁ থেরাই- 
নামক স্থানে ইহাদের সহিত রণজিৎ সিংহে? যুদ্ধারস্ত হইল । এই 
মহাসমরে মহাবীর রণজিৎ সিংহ অশ্বারোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া 

বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ আফগানগণ 

অটল পর্ধবতের ন্যায় দাঁড়াইয়া অপ্রতিহত-াবক্রমে এই আক্রমণে বাধা 

দিতে লাগিল । সমন্ত দিন যুদ্ধ হইল; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই ; 

সমস্ত দিন শিখেরা অতুল্য বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যুহ 

ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে বাত্রি সমাগত হইল। ক্রমে গভীর 

অন্ধকার গন্ভীরতর হইয়া রণস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। শোঁণিতনদী এই 
এন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিভ হইতে লাগিল। তথাপি*রণজিৎ সিংহ 

যুদ্ধে বিরত হইলেন না; তিনি পূর্বের ন্যায় লোকাতীত বিক্রমে , 

বিপক্ষসৈগ্য নির্শাল করিতে লাগিলেন। শেষে আফগানেরা পঞ্জাব- 

কেশরীর পরাক্রম লহিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপন- 

পূর্বক রণস্থল হইতে পলায়ন কক্ষিল। পঞ্জাব-কেশরীর বিজয়-পতাকা 

পাঠানদিগের অধিকৃত জনপদ্দে উড্ডীন হইয়াঃ নৈশ সমীরণে ছুলিতে 
» ছল্লিতে বিপক্ষদিগকে তর্শ করিতে লাগিল। শ্রীঃ উন্মুবংশ শতাব্দীতে 



৭৪ আর্ধ্কাততি । 
শপ লিসসি, পাস পা পতি লস ২ পা্িলা সি সপ সনপাস্ট্পিস্টিলী সিল সিসি সি উল সিল 

তারতের লীরপুরুৎ এইরূপ পরাক্রম _দেখাইয়াছিলেল এইরূপে 

পাঠানগণ উনবিংশ শত্বাব্দীতে শিখদিগের পবাক্রমের জী মস্তক 

অবনত করিয়াছিল | 

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপে ছুর্জেয় হইয়া, 
পঞ্জাব শাসন করেন । তাহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে 
উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশীবব, দক্ষিণে মুলতান এবং পুর্বে শতদ্র 
পর্য্যন্ত গ্রসারিত' হয়; তাহার যুদ্ধকুশল সৈন্য ইউরোপীয় প্রণাণী অন্ধু- 

সারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্ত্রসমাজের ববণীর হইয়! উঠে । রণজিৎ সিংহ 

ইংরেজদিগের সহিত সাস্থুপ্রে আপদ্ধ ছিলেন; তিনি পরাক্রান্ত 
হইলেও ইংরেজদিগের বিকদ্ধে অন্দর করিয়া! সিত্রতী কলি 

'করেন নাই । 

রণজিৎ সিংহেন জীবনী-লেখক বলিঘ়াছিলেন,দণন্ষিৎ সিংহ 

যথার্থ সিংহের মত পা এবং জিংহের মতই ,ইহলোক পলিত্য?গ 

করিয়াছেন |” এই সিংহনিক্রয বারপ্রপানের সমস্ত কথা এ স্থলে আন্- 

পুর্বিবক বিবৃত করা সম্ভন নহে। যাহার ঘখানিরমে শিক্ষা পাইয়া, 

জগতের সমক্ষে অসাধারণ কার্যের পরিচঘ্ন দিয়াছেন, তাহাদের সহিত 

এই মহাপুরুষের তুলন1 করাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, 
ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্ের প্রদত্ত শিক্ষীয়প্পরিস্ফ্ুট হয় নাই। এগুলি আপনা 
হইতেই বিকাশ পাইয়া্ছিল। রণজিৎ্খ 1সংহ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ১9 

দ্ক্ষতা-গুণে জগতে ম্হতৎ লোকের সন্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 

ছিলেন। আপনার সৈনিকদিগকে সুশিক্ষিত ও রণপারদশাঁ করা, 

তাহার সর্ববপ্রধান কর্তব্যকার্য ছিল+ তিনি এই কর্তব্যকর্ম্নে কখনও 

ওদাসীন্ঠ দ্রেখান নাই। ফরিদ খাঁঞ্পুর একাকী ব্যাপ্ত বধ করিয়া শের 

শাহ? নাম ধারধগুর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
অস্তাজিলো নায়ক একজন বীরপুরুষ এক ঈময়ে এরূপ সাহস দেখাইয়া, 

সী লি সত পি পাস্িপিস্সিপা আতা ১৭ লস্ছি পতি পাস পাস্টিপাসি সিল সপিস্নিসিসিশিসসি সি 



শিখদিগের স্বধীনত। | ৭৫ 
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'শের আঁফগান? নাম পরিগ্রহপূর্ববক অতুল লাবগ্যবর্তী, নূরজাহানের 
সহিত পরিণযস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই ছুই বীরের 
সাহসের কথায় আদ পর্যন্ত সকলের বিশ্মপ জন্মাইতেছে। কিন্ত 

-ব্রণজিতের সাহসী. শিখ মুগয়াসময়ে একাকী পশ্পরাজ সিংহের সহিত 

যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পযু্দস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা! 

ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাহার! অশ্বা- 

রোহণে। অস্ত্রসঞ্চালনে ও শক্রপক্ষের ব্যহতেদে পৃথিবীর*যে কেন যুদ্ধ- 
বীরের তুল্য ফোগ্যতা দেখাইয়াছে । 

বস্ততঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতবর্ষের বথার্থ বীরপুরুষ | 

শ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্দে তীহার ন্যায় বীরপুরুষেন আবির্ভাব 
হয় নাই। হিন্দুরাঁজচক্রবত্তণ পুর্থীবাজ ঘখন তিকৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে 
পাঠানদিগকে পরাজিত ও দুত্ীভূত করিপ্লাছিলেনঃ এবং শেষে যখন 

পুণাসলিলা দৃশদ্বতীর তটে গিয়। গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রা 
অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহার বীরত্বে শক্রর হৃদয়েও ুম্ময়ের 
আবির্ভীব হইয়াছিল; অদীন-পরাক্রম প্রতাপসিংহ সখন ভারতের 
থন্মাপলি, পুথ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ--হল্দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত- 

তরজিণীর তরঙ্গোচ্ছাঁস দেখিয়াও ধীর গভীর স্বরে কহিয়াছিলেন”_ 

“এই ভাবে রক্ষহ বিসঙ্জনের জন্যই, রীজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” 
তথ্চন তাহার মহাপ্রাণত। ও স্বদেশের জন্য উহার অনির্ববঠনীয় আত্ম- 

ত্যাগ দেখিয়া বিধন্মা শক্রও শতমুখে তদীয় প্রশংসাগীতি গাইয়াছিল ; 

মহাবিক্রম শিবাজী যখন পর্বত হইতে পর্বতে যাইয়া, বিজয়ভেরীর 
গতীর নিনাদে তারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্িতীয় 
সম্রাটও তাহার স্বদেশভক্তি ও বীরত্বেখমোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি 

এক লময়ে এইরূপ বীরপুরুষগণে অনস্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল; 
উত্তরও দক্ষিণ, পৃর্বব ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে ঠ্লই বীরপুক্ুষ- 



৭৬ আর্য্যকীন্তি। 
ঙ 1 

শা ঠিনিপপ পাপা ৩ সিসি সপা্পিশাসিপাসিত ও ৮৯৬ 

গণের অনস্ত.ও অক্ষয় কীণ্তির কাহিনী. ঘোষণা করিয়াছিল | কিন্তু এই : 

বীরত্ববৈভব শিবাজীর. সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্্যবহ্ছির 
উজ্ভ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের মুসলমান-রাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল; 
তাহা মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী তূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্ববাপিত হয়" 

' নাই। শিবাজীর পর গুরু গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সপ্জরীবিত হইয়া, 

রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে এ মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন ; 
আবায় বীরত্বমহিমা প্রসারিত কারয়া শিখদ্দিগকে প্রমত্ত করিয়া, 

তুলিয়াছিলেন। 

বালকের বীরত্ব । 
(বাদল) 

ব্রয়্েদেশ শতাব্দীতে খিলজী সম্রাট আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধ 
করেন, চিতোরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিপতি লক্ষমণসিংহের খুল্লতাত ভীম- 

সিংহ যখন আপনার শিশু ভ্রাতুন্পুত্রের রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, 
তখন একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়; আত্ম- 

সম্মীন__আত্মমধ্যাদা রক্ষার জন্য, গরীয়পী বীরভূষিত্ব' গৌরবনৃদ্ধির 

নিমিত্তঃ নর্ভয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিপক্ষসৈন্য পরাজিত্ত ও 

নির্মল করে। এই বীরবালকের বীরত্বকাহিনী কবির রসময়ী কবিতায়, 

এতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইবার যোগ্য । | 
পাঠান বীরভূমির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমবেশে ভীম- 

সিংহের বনিতার মধ্যাদানাশ ক্করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে । আজ 

বীরভূমি উন্মত্ত--আজ রাজপুতবীরেরা বংশের গৌরবরক্ষায় প্রতিজ্ঞা- 
বদ্ধ। পাঠানভূপতি পদ্জিনীর অপামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত 



বালকের বীরত্ব । ,এ৭ 
পাপা সা সিপাহি ০৯ পল ৯ শিস্পিপাস্পস (ওপর 

হইয়াছেন? অলৌকিক গুণগৌরবের বর্ণনায় উত্তেজিত, হইয়া উঠিয়া- 

ছেন; এ মোহ, এ উত্তেজনার আবেগে তিনি আজ চিতোর আক্রমণ 

করিতে সমুগ্ধত ; অকলঙ্ক রাজ্পুতবংশে কলঙ্কের কালিম! সমর্পণে 
সস্ঃখিত। কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইল না । চিতোরের অধিকারে 
অকৃতকাধ্য হইয়া, আলাউদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র 
দেখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন | রাজপুতবীরু, দর্পণে প্রতিফলিত 

প্রতিবিপ্ দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন! এ প্রস্তাবে আলাউদ্দীন 
অসন্মত হইলেন না; বদ্ধুভাবে চিতোরের প্রাসাদে আসিয়া, পন্মিনীর 

পদ্কাস্তির প্রতিবিষ্ব দেখিলেন । যুহুর্তমাত্র তাহার লোচনঘ্বয় বিস্কারিত 

হইল। যুুর্তমাত্র লাবণ্যময়ী ললনার অনুপম লাবণ্যসাগরে তাহার * 

হৃদ ডুবিয়! গেল । আলাউদ্দীনের আশা চরিতার্থ হইল; কিন্ত তাহার, 
হৃদস্ধ হইতে পদ্মিনীর চিত্তবিমোহনী মুক্তি অন্তহিত হইল না; আল! 
উদ্দীন কৃত্রিম বন্ধৃতা দ্রেখাইয়া ভীমসিংহকে চিতোরের গিরিছুর্গের 
বাহিরে লইয়া গেলেন। সরলন্বদয় রাজপুত পাঠানের চাতু্লী বুঝিতে 
প।রিলেন না) তিনি বদ্ধুভাবে আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন।'আলা- 
উদ্দীন তখন সুযোগ পাইয়া, ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাহাকে 
আপনার শিবিরে লইয়া গিয়া বলিলেনঃ-“যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত 

না হইবে, তঠুবুৎ তাহাকে যুক্ত করা,হইবে না।”, 
» পুরাক্রান্ত ভীমসিংহ শক্রর আয়ত হইয়াছেন, পাঠান অবার পবিজ্র 
কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে । আজ চিতোরের 
সকলেই বিষ । কিন্তু রাজপুত বীর দীর্ঘকাল বিষধতায় অতিভূত 

থাকিবার নহে । অবিলম্বে সকলে প্রসন্ভাবে ভীমসিংহের উদ্ধারে 

কৃতসংকল্প হইল । বীর্য্যবস্ত রাজপুত্র প্রণয়িনী পাঠানের হস্তগত হইবে 
পাঠান অবলীলাক্রমে সৌন্দর্যয-গরিমার__সতীধর্মের মর্যাদা ন্ট 'করিবে, 
পবিত্র কুক্থম পাঠানের হস্তম্পর্শ কলঙ্কিত হইবে, ইহা রাজপুত বীর প্রার্ 



৮৪ আধ্যকীত্তি। 
পিপাসা আপস সিসির স্পিন সত সপাস্টিতা স্পা সিলী সপ সি স্পিতি সিপা সিপাস্পস্প্িস্িলাস্াশি পাস্পিসিপী পিপাস্টিাস্সিপাস্পাস্পিস্পাসিশাস্পিাস্িপাস্পিপাসিপাস্পিস্পিাস্সিতি সিাসিপাস্পি সিপাস্সিপাস্ছি শাস্পিপস্মপিতসপিশি সি পাস সপ পাসরসপর্ সপাস্সিসসিপা স্লিপ পাস 

গৃহে একেবারে প্রায়, হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। 

উৎসবের অনেক পূর্বে ঘোষণা দ্বার।, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, ছুঃখী, 
পিতৃহীন, মাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্ত নিঃস্ব ব্যক্তিদ্রিগকে নির্দিষ্ট স্ময়ে. 

পবিত্র প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া, দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। 

মৃহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এঁ স্থানে 
উপস্থিক্ত থাকিতৈন। বল্পভীরাজ্যের অধিপতি ঞ্ুবপতি এবং আসাম- 

রাজ তাস্করবন্দ্না করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এঁদুই করদ 

ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন 
করিয়া থাকিত | ঞ্বপতির সৈম্তের পশ্চিমে বহুসংখ্যক অভ্যাগত লোক 

"আপনাদের তান্ধুস্থপন করিত, এইরূপ সুশৃঙ্খল! স্সুবুদ্ধির পরিচায়ক 

ছিল। বিতরণসময়ে অথবা তৎপুর্বেব সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন 

দুষ্টলোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার চারিদিক্ 
সৈম্তদ্বারা স্থরক্ষিত করা হইত। এ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের 
ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈনিকগণের সহিত গঙ্গার 

উত্তর তীরে থাকিতেন; ঞ্রবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও 

অত্যাগত দলের মধ্যতাগে সৈন্তস্থাপন করিতেন । ভাঙ্করবন্মা যমুনার 

দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিকদল ক্লাখিতেন। 7. ** 

অসীম আড়ম্বরের, সহিত উৎসবের আরম্ভ হইত । শ্লাদিত্য 

বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্শের অবমাননা করিতেন না। 

তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভযনকেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, 
এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু-দ্েবমূর্তি, উভয়ের প্রতিই লক্মান 
দেখাইতেন। প্রথম দ্রিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত 
হইত এই দিনে সর্বাপেক্ষা বন্ুমূল্য ভ্রব্য বিতরিত এবং সর্বাপেক্ষা 
সুথাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদ্রিগকে প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয় দিনে বিজু 

" এবং তৃতীয় দিনে শিবের মুর্তি মন্দিরের শোভাসম্পাদন করিত। 



সন্তোধক্ষেত্র । ৮৫ 

প্রথমণ্দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত 

হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য আরম্ত হইত। ঝুঁড়িদিন 

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপুজকেরা এবং দশ দিন 
পরিব্রাজক সন্ন্যাপীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্যতীত ব্রিশদিন 

পর্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তি- 

দিগকে ধন দান করা হইত । সমুনয়ে পঁচাত্তর দিন পর্য্যন্ত উৎসবের 

্কার্ধ্য চলিত | শেষ দিনে মহারাজ শিলাদ্দিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, 
মণিমুক্তাথচিত স্বর্ণাভরণঃ অতুযুজ্জল মুক্তাহার প্রত্ৃম্তি সমুদ্বয় অলঙ্কার 

পরিত্যাগপূর্ধবক চীরশোভী বৌদ্ধ-তিক্ষুক বেশ পরিগ্রহ করিতেন। 
এই বনুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর 

ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদ্দিত্য যোড়হাতে গন্তীরম্বরে কহিতেনঃ 

_-“আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান*হইল। এই. 
সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । 
মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দ্বান 

করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকূত করিয়া রাখিব |” এই” 

রূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সস্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। 
মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দ্বান কর্সিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা 

ও বিদ্রোহ-দ্রমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত। 

হিন্দৃত্ব" পবিভ্রতীর্থ প্রয়াগে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ, সঙ্গ, 
এইরূপ মহোৎসব দ্বেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়ছিলেন। এইরূপ মহোথ- 

সবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদ্িগকে 

অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনস্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া মশেশ্ 

করিতেন । ধর্ম্মপরায়ণ রাজার! ধর্ম্রসঞ্চয়-মাঁনসে এ উৎসবের অনুষ্ঠান 

করিতেন বটে, কিন্তু উহার সঙ্ভিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে 

সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাঙ্ষণ ও. শ্রমণের 



একান্ত আয়ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে উভয় দূলের 

পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইত। যাহাতে 

্রা্মণ ও শ্রমণদ্দিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, 
যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিস্তা করেন, 

তত্প্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 

উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান কর| হইত। উভয়েই 

সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন ; এজন্যে ইহারা সর্বদা 
দামবীর রাজার কুশল কামন| করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন 

অসাধারণ ধর্শ্নকার্ধ্ের অনুষ্ঠান হয়, সেই রাজ্যের উন্নতির উপায়- 

নিদ্ধ।রণে সর্বদা যত্বশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও এঁ অসাধারণ 

ব্যাপার দেখিয়া, বাজাকে মহতী দেবতা বলিয়। তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি 

প্রকাশ করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য 

স্থাপন করিতেন। অধিকন্ত যে সকল সাহসী দস্থ্য রাজার ধনে আপনা- 

দ্িগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে বাঁজসিংহাসনগ্রহণে উগ্ভত হয়, তাহার! 

সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক 

কার্যে নিরুগ্ভম ও নিশ্চৈষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক 

না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আধ্যকীত্তির মহিমা অনেকাংশে 

হদয়্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ পর-বশবস্তী না হইত, যদ্দি বৈদেশিক 

সত্যতাক্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতিবিস্তার 
না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতী্ন্চাব বিসুজ্জন না 

দিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও তারতবর্ষে এঁ প্রাচীন আর্ধ্য: 
কীর্তির নিদর্শন দেখা যাইত ; আজও এ অপূর্বব দ্বানশীলতার অপার 
মুহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ) পূর্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া একই 

আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে ছুলিতে খাকিত। ভারতের ছুরদৃষট- 

বশতঃ এ অপুর্ব দৃশ্ত চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। 



ফ,লাসিংহ। 
১৮০৯ থ্রীঃ অন্দে যখন ইংরেজদুত স্ার চাল প যেট্কাফ ( ইনি অতঃ- 

পর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন) অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 

' ইংরেজসেনানী অক্টরলোনীর সহিত একত্র হইয়া যখন তিনি গবর্ণর- 

জেনেরল লর্ড মিন্টোর আদেশে মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত 
 সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একজন সাহসী যুবক নির্ভয়ে 

নিফোধিত তরবারি হস্তে করিয়া, আপনার কয়েকজুন অনুচবের" 

সহিত পঞ্লাবকেশরীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত তরবারির 

আস্ফালন করিতে করিতে মহারাঁজকে গম্ভীরম্বরে কহিল,_-“মহারাঁজ ! 

বিদেশী ইংবেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে 

আক্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমাদের অন্ুুচরদিগকে 

তাড়াইয়। দিয়াছে । যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, যদি 

এই মুহুর্ভে বিধন্মািগকে সমূচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই 
তরবারির আঘাতে আপনার সহিত আপনার বংশের সমুদয় লোকের 

প্রাণসংহার করিব |” ব্ণজিৎ সিংহ অকস্মাৎ যুবকের মুখে এই 
কঠোর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সবিসম্ময়ে যুবকের দিকে চাহিয়া 

দেখিলেন, যুবক নির্ভয়ে তরবারির আস্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে 
বিস্কারিতদৃষ্টিতে আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত যেন প্রস্তুত হইয়া 

রহিয়াছে | অসময়ে এই অপূর্ব দৃশ্তের আবির্ভাবে পঞ্চনদে ব.অধীশ্বর 
বিচাঁলত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া চপলতার পরিচয় 

দিলেন না। তিনি ন্সেহের সহিত ধীরগভ্ভীরত্বরে কহিলেন, "“যুবক 

তোমার সাহসের প্রশংসা করি; কিন্তু ইংরেজদুত্তর সহিত আমি 
বদ্ধুত্পাশে আবদ্ধ; বন্ধুর কোন অনিষ্ট করিতে পারিৰ না। আমি 

মাথা! বাড়াইয়। দিতেছি, তোমার অসি আমার স্কন্ধেই পতিত হউক 1” 



৮৮ আধ্যকীততি। 
নি 

প্াসিীস্সিলা আপ সিশসিলরসমি পাসসিপাসিসিতাস্টি পাস পাস সিপাসি লস্ট সি পি সিসি 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই স্সেহমাখা মধুর কথায় যুবকের উত্তেজিত 

হৃদ্রয় কিছু শান্ত হইল। . যুবক আর কোনরূপ উদ্ধতভাব না দেখাইয়া, 

উন্নত মস্তক অবনত করিল। রণজিৎ সিংহ সন্তোষের সহিত তাহাকে 
এক যোড়া ত্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদ্িগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দ্রিলেন। 
ঘুবক ধীরতাবে মহা'রাজপ্রদত্ত পারিতোষিক লইয়া! চলিয়া গেল। 

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ। ফুলাসিংহ জাতিতে জাঠ। 

শিখগুর গোধিন্দসিংহ অকালীনামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন. 

ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদ্ধায়ের নেতা । অকালীদিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ। | 

ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্তব্যপালনে অনলস। 
শত্রুর বাুহতেদে, শত্রুর দুর্গাধিক|রে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ 

'হয়। ইহাদের কিরূপ ক্ষমতায় বিপক্ষের বিজয়িনীশক্তি বিলুপ্ত হয়, 
এতিহানসিকগণ আহ্লাদ ও গলীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। 

ইহার! দুর্বল গরীব ছুঃখীর পরম বন্ধু এবং অত্যাচারী ধনশালীর পরম 

শত্রু. কর্তব্যপালনে ইহারা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 

থাকে। গুরু গোবিন্দসিংহ আপনার প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের 

পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, সম্রাট আওরজজেবের ক্ষম তারোধে 

উদ্যত হইয়াছিলেন | শ্বীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে (ফুলাসিংহ এই দলের 

অধিনেতা হইয়া ইহাদের সাহম্ব, ইহাদের” কর্তবাবুদ্ধি, ইহাদের 

বীরত্ব, ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন ফুলাফিংহ 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমক্ষে অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতার 

পরিচয় দেন, সেই দিন "হইতে অকালীদিগের মধ্যে তাহার প্রতি- 

পত্তির সঞ্চার হয়। সেই দিন অকালীরা সম্মিলিত হইয়া তাহাকে 
আপনাদের অধিনেতার পদে বর& করে। ক্রমে তাহার দলবৃদ্ধি হয়, 

ক্রমে প্রায় £চারিশত অকালা সর্বদা তাহার আদেশপালনে তপু 

হইয়া উঠে।, ফুলাসিংহ এ অনুচরগ্রণে পরিস্থৃত হইয়া নানা, স্থান 



ফুলাসিংহ ৮৯ 
»ঞস্ী ০৯ পা লা পাস ছল পাস্ছিলাসলিস্ডিত স ৯৮ স্পা পাপ পিটিসি পাটি পি পাস পাটি পা্ছি পানি পাশ লক্ষ পাখি পাছি লা পাটি বাসটি লাস্ট লান্দিতাস্ছি লাস লিস্সস্সিলিসি লস্ট পপি শি 

হইতে" অর্থ সংগ্রহ করিতে।লাগিলেন। নিরাশ্রয দুঃখীদিগ্ক রক্ষা 
করা তাহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ববা্তঃ- 
করণে এ কর্তব্যপালনে যত্রশীল হইলেন । যেখানে নিধ ন, নিরাশ্রয় 
ও নিপীড়িত ব্যক্তি দুঃসহ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতঃ সেইখানেই 

রক্ষাকর্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল; যেখানে ক্ষমতাশালী 
ধনী বিলাঁস-তরঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে আপনার ধনর্দ্ধির সুখময় স্বপ্ন 

দেখিতেন, দেই স্থানেই ফুলাসিংহ তীহার ধনএাহণে ও ক্ষমতানীশে 

অগ্রপর হইতে লাগিলেন ; যেখানে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিঃসহাঁয়, অনাথা 

শোকের প্রতিযৃত্ষ্বরূপ নির্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং 
আপনার হৃদয়ের প্রচণ্ড হুভাশন নিবাইবার জন্যই যেন, নিরন্তর নয়ন 

সলিলে সমুদয় দেহ প্লাবিত করিত, সেইস্থানেই ফুলাসিংহ ,ভাহার হদুষে 
শান্তিবিধান জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । | 

ফুলাসিংহের এই সমস্ত কার্যের বিবরণ ক্রমে পঞ্জাবকেশরীর 

কর্ণগোচর হইল। রণজিৎ সিংহ তাহাকে ভাকাইয়া আনিলেন 

এবং পূর্বের স্তায় স্সেহের সহিত তাহাকে অপরের সম্পীত্তিগ্রহণে 
বিরত থাকিতে অন্থুরোধ করিলেন। কিন্তু ফুলাসিংহ এই 

অন্ুরোধরক্ষায় সম্মত হইলেন না। রণজিৎ সিংহ তাহাকে অনেক 

অথ দিতে, চাহিঞ্পেন। বাগজাল বিস্তার করিয়া, শান্তিময় জীবনের 

, শরেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন, , কিন্তু কিছুতেই কিছু 

হইল না। তাহার পরামর্ষ, তাহার অঙ্গীকৃত পুরস্কার, তাহার 
বাকৃচাতুরীর মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের নিকটে পরাভব. 

স্বীকার করিল। ফুলাসিংহ বশীভূত হইলেন না। তিনি অটল 

পর্বতের ন্যায় আপনার সাধনায় অটল থাকিয়া, পুর্ব্বের ন্যায় বিপন্নের 

বিপছুদ্ধারে, দরিদ্রের দুঃখমোচনে এবং উদ্ধত ও গব্বিত ধশীর গর্বব 

হরণে বয়াগুত হইজেন& এই. সময়ে; ফুলাসিংহের দলে চারি পাচ 



স্পস্ট পপ ৯ ৯ পিপাসা পাপ পপির সী আনি অপি সপ সসিশি সি পাসটিলাপস্পিরী সি সতত স্পসট্পিিি লাস্ট পা িিসিপস্টি তিসিলাসসিপাস্িবাসিপিসসিপি পানি পাটি পাস পাস্তা সপন জর সি সি তস্মি-জোসলসি এপি পজ। পি লী লিপ্ত লাস শশা 

হাজার লোক ছিল। ইহারা আপনাদের দলপতির ষে কোন 

আদেশ-পালনে সর্বদা প্রস্তত থাকিত.। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, বেশ 

বুঝিতে পারিয়ীছিলেন, ফুলাসিংহকে. ভয় দেখাইলে. কোন 
ফল হইবে ম|| ধীরতাবে স্নেহের সহিত নানারপ প্রলোভন 

দ্রেখাইলে, তীহাকে বশে রাখা যাইতে পারে? রণজিৎ সিংহ 

'ফুলাসিংহের বিরুদ্ধে প্রথমে এক দল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই 

উপায় অবলম্বন করিলেন। এই উপায়ে তাহার বাসনা ফলবতী হইল । 

ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর অন্নগত ও ক্রমে কাহার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া 

উঠিলেন।' 

এই সময় হইতে মহারাজ রণজিতৎসিংহের ক্ষমতা পবিবর্দিত হয়: 

এই সময় হইতে ফুলাসিংহ এবং তাহার দ্লেক্গ লোকের অসাধারণ 

সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিরা রণজিৎসিংহ অনেক স্থলে 

*আধিপত্যস্থাপন করেন। ফুলাসিংহেল দনের একটি বীরপুরুষের 

লোকাতীত সাহসে মলতান অধিকৃত হয়। ফুলাসিংহ স্বয়ং অসাধারণ 
পরাক্রম দেখাইয়া ভারতের $ন্দন্কানন কাশ্মীর হস্তগত করেন। 
মহারাজ রণজিতসিংহ ঘখন পেশাবর অধিকারে উদ্যত হয়েন, বহুযুগের 

পর পঞ্চনদের হিন্দু ভূপতির সৈন্য খন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে আফগান- 

দিগের সন্দুখীন হয়, তখন ফুলাসিংহ বীরত্ব ও সাহসের যখোচিত পরিচয় 
দিয়াছিলেন । চিন 

পেশাবর আফগানদিগের অপিকৃত ছিল 1 কাবুলের প্রধান অমাত্য 
মহম্মদ আজিম খা পরাক্রান্ত' ইউসফজীদিগকে লইয়া পঞ্জাবকেশরীর 

ক্ষমতারোধে অগ্রসর হইলেন। আটক এবং পেশাবরের মধ্যবর্তী 

নওশেরার নিকটস্থিত থেরাই-নামক স্থানে পরাক্রমশালী আফগান ও 

যুদ্ধকুশল শিখসৈন্য আত্মপ্রাধান্ত-স্থাপনার্থ পরম্পরের সম্মুখীন হইল। 

এই অহাযুদ্ধে সর্বপ্রথম শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল» 



তুল্লালাহহ |] চা 

/ ড় সমস পি 

সর্বপ্রথম আফগানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল । রণজিৎ" 

সিংহের *ইউরোপীয় সেনাপতিদ্বয়ও প্রথমে আফগানদিগের আক্রমণ. 

নিরন্ত করিতে পরাজ্মুখ হইয়াছিলেন | এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে"রণজিতাসিংহ 
বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈনিকর্দিগকে একত্র করিতে বৃথা 

চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম 

চ্চারণ করিয়া, সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন, 

থা অশ্ব হইতে অবতরণপুর্ববক নিক্ষোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, 

তৈরব-রবে সৈনিকদিগকে তাহার পশ্চাদ্বত্তী হইতে আদেশ দিয়্া-, 
ছলেন। তাহার সেই অপূর্বববিক্রমে, অপূর্ববস্থিরতায় ও *অপুর্ববস্মহসে 

কোনও ফল হয় নাই। বণজিৎসিংহ অবশেষে হতাঁশ হইয়া পড়িলেন ? 

সৈনিকদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া, ক্ষোভে ও রোষে একাকীই,. 
তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিতে উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে “ওয়া গুরুজী কি ফতে” জয়ন্তী 
রূকে শোভিত করুক) এই আশ্বাসবাঁক্য তাহার কর্ণ গোচর হইল; 

বাক্য দূরাগত বজ্রনিধধোষের হ্যা গমীররবে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ- 

ব্বক আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। বরণজিৎসিংহ সবিস্মায়ে 

হিয়া দেখিলেনঃ ফুলাসিংহ নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পাচ শত 

ত্র অকালী সৈন্যের সহিত “ওয়া গুরুজী কি ফতে”” শব্দ করিতে 

রতে সেই গণনাতীত আফগান সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর 'হইতেছেন। 

তনি ফুলাসিংহকু বিপক্ষের গুলির, আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত : 
ইত্রে দেখিয়াছিলেন। এ আঘাতে ফুলাসিঃহের হাটু 'ভাজিয়! 
গয়াছিল। লোকে তাহাকে ধরিয়। যে স্থানাস্তরিত করিয়াছিল; 

দণজিতসিংহ তাহাঁও দ্রেখিতে পাইয়াছিলেন । এবারে তিনি দেখিলেন, 

লাসিংহ হস্তীতে আরোহণ কবিয্বা, বিপুল উৎদাহের সহিত আপনার 

সনাচালনা করিতেছেন । গুলির অঙ্ঘাতে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত 



৯২.  আধ্যকীত্তি । 
সিসি সপ অপি সপ সপ পাপা সিসি সি পপি পা, পি পিন, পাস্টিীস্টি-পাসিপাসিপাসছি পানি পি পরি লি পানি 

হইয়াছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই; প্রশস্ত ললাটে ভীতিব্যঞ্ক' রেখার 
আবির্ভাব নাই? বিস্তৃত লোচনদ্য়ে দুশ্চিন্তা বা নৈরাস্তস্থচক কালিমার 
আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্ভীর উপর হুইতে নির্ভয়ে জলদ্রগম্ভীরস্বরে 

কহিতেছেন,-_“ওয়। গুরুজী কি ফতে”। তাহার সৈন্য গুরুগোবিন্দ- 
সিংহের মন্ত্রপৃতঃ এ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আফগানদিগের অভিমুখে 

অগ্রসর হইতেছেন। ফুলাসিংহের এই তেজন্থিতা দ্েখিয্ব! পঞ্চনদের 

“অধীশ্বর গ্রীত; চমৎক্ৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন । কে বলে গুরু- 

গোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে ? কে বলে গুরুগোবিন্দসিংহের মহা প্রাণতা. 

তাহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? শ্রী: 

উনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরার নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্বসিংহ 
, বর্তমান বৃহিয়াছেন, তদীয় উৎসাহপুর্ণ বাক্য এই সমরভূমিতেও তাহার 

প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ গুরু- 

গোবিন্বের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া, তাহার মন্ত্রপুত শোণিত 
অকলক্ষিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন । এ বিনশ্বর জগতে শিখগুরু: 

এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎ্সিংহ ফুলাসিংহকে 

আফগানের ব্যহতেদরে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্যবিক্রমে যুদ্ধ আনুন্ত 
করিলেন। এবার ফুলাসিংহের পরাক্রান্ত আফগানেরা সহিতে পাতিল 

না। অকালীরা মুহূর্তে মুহুর্তে বিপক্ষদিগের বুযুহ্াতদ করিতে লাগিল । 

ক্রমে রণজিৎসিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া, অকাঁলীদিগেব্ সহিত 
সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ ঘেহস্তীতে ছিলেন, তাহার ধাহুট্তৈর 

শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও 

একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত 
বিপক্ষের মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন । আহত 

মাত এবার আদেশপালনে অসন্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ 
আদেশেও মাহুত যখন হস্তীফে পরিচালিত করিল না, তখন ফুলাসিংহ 



ফুলাসিংহ। ৯৩ 
.. ১০৮৬১ সসাপপিসিপিপিি 

সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন।' মাহুত পড়িয়! 

গেল । ফুলাসিংহ হস্তশ্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালন করিয়া, 

বিপক্ষে মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকদ্বিগকে উৎসাহিত করিতে 

লাগিলেন । এই সময়ে শক্রপক্ষের একটি গুলি আসিয়া, তাহার ললাটে 
প্রবিষ্ট হইল । বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। 

তাহার প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিনায়ন্তের 

' মৃত্থাতে অকালীগণ বিশৃঙ্খল হইল না। তাহারা র্বাপেক্ষা 1 অধিকতর 
সহসসহকারে বিপক্ষদ্দিগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ 

আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ।, 

নওশেরার নিকটবত্তাঁ সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের অসামান্যপরাক্রমে 

পঞ্জাবকেশরীর জয়লাভ হইল । 

পাঠানেরা বার পর নাই বিনম্ময়ে ফুলাসিংহের লোকাতীত বীরাত্বের 

প্রশংসা করিয্বাছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি 

্ত্ত নির্মিত হইয়াছিল। এ স্থান হিন্দু ও যুসলমান, উভযবে্ই একটি 
পবিত্র তীর্ঘের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সপ্প্রদায়ই 

এঁ পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদ্দাযই তক্তিবসার্ 

হৃদয়ে ফুলাসিংহ্বর- উদ্দেশে স্তিবাদ করিতেন। যত দ্িন একচক্ষু বৃদ্ধ 

..শিখভূপতি জীবিত ছিলেন, তই দিন যখন নওশেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে 

ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখন তাহার উজ্ত্বল চক্ষুটি উজ্্লতর হইত) 

এবং উহা! হইতে অবিরলধারায় যুক্তাফলসদৃশ অশ্রু নির্গত হইয়! গ্$- 

দেশে পড়িত। বীরভক্ত বীরকেশরী এইরূপ স্বোকাশ্রুতে বীরেন্দ্রসমাজের 

বরণীয় ফুলাসিংহের প্রতি অপরিসীম অন্ুরাগের পরিচয় দিতেন । 



অমাধারণ পরোপকার। 

(বদীর রাণী) 

" শ্রীঃ ১৮৫৭ সাল। সিপাহীরা. উন্মত্ত হইয়া ইংরেজদ্িগকে সমূলে 
ধ্বংস কঁরিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে ; চারিদিকে ভয়ঙ্করী শোণিত- 

,তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে ; ইংরেজ ও সিপাহী উভয়েই অসীম উত্তে- 

জনায় হিংসা! ও ক্রোধের আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দঘযতার পরাকাষ্ঠা 

দেখাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বায়ুসন্তাড়িত সাগরের ন্যায় চঞ্চল? 
ভারতের সমগ্র অধিবাসী সর্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির । এই 

বিপত্তিপূর্ণ সময়ে ভারতের এক দয়াবতী রমণী অপূর্ধব দয়ার পরিচয় 
দ্বেন। আপনার .জীবন 'সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, বিদেশী, বিধন্ম, নিরাশ্রয় 
ইংরেজছ্ুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে 

অসাধারণ পরোপকার এবং মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেবভাবের মহিমা 

বিকাশ করেন । 

বুঁধীর রাজার ধর্শপরায়ণ| বনিতার কোমল হ্ৃদরে এইরূপ দেবতাব 
প্রতিফলিত হইয়াছিল। বু'দীরাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া. 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এদিকে তাহার দয়াশীল। পর্রী শুনিতে পাই- 
লেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে ; যে সকল কুলকন্যা ও 
শিশুসন্তান এক সময়ে স্থখসৌভাগ্যে লালিত হইত, তাহারা এখন 
থাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয়স্থানের অভাবে দিবসের প্রচ 
রৌদ্র ও বাত্রির ছুরস্ত হিমের মধ্যে নিকটবস্তাঁ জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে । 

এই শোচনীয় দুর্গীতির সংবাদে কাঁমিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ হইল। 
বু'দীর ।অধীশ্বরী “স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে 
অঃ শ্যস্থিত রঃ সু 8০ 



অসাধারণ পরোপকার । ৯৫ 
৮ পাস, লরি লি সপ্ত এ সা শস্ সসপসপসসি পনি এপস শিস এ পর সী তো পর এ পাস সি পি পি তরি এ লাস & 

পাঠাইতে লাগিলেন। এ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়ো- 

জনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বু'দীর অধিপতি যুদ্ধ- 

ক্ষৈত্রে গমন করিয়াছিলেন; স্ুতরীং শক্রপক্ষের প্রতি পীর 

এই সদ্ব্যবহারের বিষয় তাহার গোচর হইল না; রাজমহ্যীর 

সাহ।য্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্মস্থিত ইংরেজ- 

সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, 

ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সহাযাদানে যে 

আপনার প্রণহানির সম্ভাবনা অ'ছে; তাহাও রাণী জানিতেন; কিন্ত্ত 

তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন নাশ 

হিতৈষিণী নারী বিপন্ের সাহাধা করিয়।,। হিতৈষিতার গৌরব রক্ষ। 

করিলেন। কিন্ত হায়! এই হিটতৈষি1, সদাশঘত। ও উদ্ারতাই 

বাণীর জীবন নাশের কারণ হইস। বু'দীরাজেন প্রতাগমনের কিছু" 

কাল পরে বাণীর পরলোক-প্রাপ্তি হয় । এহ ঘটনার অব্যবহিত পৰে 

রাজাও ইংরেজ সেনাপতি স্তার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে নিহত 

হয়েন। কি কারণে ত্রাণীত্র হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহ। ভালরূপ জানা 

যায় নাই। অনেকে *সন্দেহ করেন, বু'দীর অরণ্যস্থি ও অপহায় ইউ- 
ধোপীয়াদগের সাহায্য করাতে, রাজার আদেশক্রমে রাণীকে “বধ কর! 

হয়। দয়াবতী অবল! ভূমণ্ডলে অপরিসীম দয়া দেখাইয়া, ঘাতকের 

হস্তে আত্মজীবন বিসর্জন করেন । 

উল্লিখিত বিলুষ্ঠনঃ বিপ্লব ও নরহতণারর মধ্যে ভারতবাসীদের এইরূপ 

দয়া অনেক স্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে । অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ও 

নিঃসহার় ইউরোপীয়গণ এইরূপ দয়ায় ঘোরতর অশান্তির সময়ে শাস্তি 

লাত করিয়াছেন | 

$য়ঙজাবাদের ডেপুটী কমিশনব কাছারীতে থিকা শুনিলেন, নিকট: 
বল বি টিপ 5:0 8858 



০ এস 

৯৬ আধ্যকীণ্ডি । 
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শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসা দ্বারা আপনার স্ত্রীকে অবিলম্বে 

সমুদ্বয় সম্পত্তি পরিত্যাগ.করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়| পাঠাইলেন। 
এই চাপরাশী তাহার স্ত্রীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হইল। সহধর্মিণীর 

নিকটে সংবাদ পাঠা ইয়া, ডেপুটী কমিশনর কার্ধ্যান্থরোদে সেনানিবাসে 
গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্বী শিবিকাঁরোহণে বিশ্বস্ত 

ভূত্যের সঙ্গে নদীকুলে যাইতে লাগিলেন । সিপাহীগণ এই সময়ে 

সম্পত্তিল্ুঠন ও ইংরেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়। বেড়াইতে 

লাগিল। ভীত] ও অসহাধা ইংরেজমহিল। সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে 

, প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন 

সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তীাহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্ধয 
£ তুন্দুরের মধ্য লুকাইর1 রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীর 

তটে বাখিয়। প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্রী ভয়বিহ্বলচিন্তে সমৃক্ত 

রাত্রি সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে লুকায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে 
সিপাহীঁরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে পলাতক ইংরেজ 

পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হৃইল। এবং পলায়িত ও আশ্রিত- 

দিগকে বাহির করিয়। না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়। 

সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা 

জানিয়াও কোঁমলহদয়া আশ্রয়দাত্রী" নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তে- 
জিত সিপাহীদ্রিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল না। যখন এঁ ইংরেজরষণী 
গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্যে 

ব্যাপৃত ছিল; সুতরাং তাহাদের অনেকে এ বিষয় অবগত ছিল না। 
কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই উহা জানিত; তথাপি তাহা- 
দের কেহই উহ। প্রকাশ করি না। তয়ব্যাকুল! বিদেশিনী দরিদ্র 

আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের ম্ভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন 

করিলেন ক্রেমে ভয়াবহ কোলাহলের নিবৃতি হইল » সিপাহীগণ 



অসাধারণ পরোপকার। ৯৭ 
০৬০০৬৪০ হী স্পাম্পা সপাস্পাস্পি স্পা সপাস্জাস্পিস্পািস্পিসপপাস্পিসপস্পিসটিসিপসপস্পসিপীন্পিসসসিলাস্িসসপসিসপিাসপাসিসসসসপসসিাসপপশস্িসিপাী অপি লাসসিতাসাসসিটিপসটিপাস্পিসি কাস্ট সফি 

স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বাত্র প্রভাত হইলে, ডেপুটি' কমির্শনরের 

পূর্বেবাক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থ(নের অতি সমৃদ্ধ সন্্ান্ত ভূস্বামী মহা- 
রাজ মানসিংহের নিকটে যাহয়া, একখানি নৌক। প্রার্থনা করিল। 
দয়ার মানসিংহ বিপন্লের উন্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন । 
ডেপুটী কামশনরের পত্বী ও কয়েকটি 'ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের 

সম্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রাবষ্ট হইলেন। বাহিরে 
কতিপর বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল এবং শ্রকথান্তি তীর্থ- 
যাত্রীর নৌকা বলিম্না সাপারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। দুই 

এক স্থানে উহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীদ্দিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; 

কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা এঁ সিপাহীগণ 
বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ 
স্থানে লাগাইয়া, কয়েকজন ভূত্য ছৃগ্ধও কুটীর জন্ত নিকটবর্তায পল্লীতে 
গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্য 

দানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতা রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত 
দেখিয়া জ্রতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি ছুপ্ধবতী ধাত্রী 
সঙ্গে করিয়। নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ . 
আহ্লাদসহকারে ইহাদের হস্তে শিশুদিগকে সমর্পণ করিলেন ; ইহারা 
আপনার্টের স্তন্যদানে * উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল'। নিপাহীগণ 
ভরনিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহাম্যকারিণী মহিলাদিগের 
প্রাণ সংহার করিত । আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও 

উক্ত দয়াবতী রমনীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ 

সাহায্য পাইয়ী ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে 

উপনীত হুন। | 

ষাহারা পরোপকারের জন্ঠ আত্মপ্র(ণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাহাদের 

সহিত কোনরূপ পাধিব পদার্থের তুলনা হয় না| তাহারা! সর্বদা দেব- 



8৮ | আর্য্যকীর্তি। 
শা পাস সপ জি পিএ পাস 

তাবে ধর্ণ হইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ মহত্বের' পরিচয় 
দেন। তীহার্দের আবির্ভাবে, তাহাদের গৌরবে, তাহাদের অপাথিব 
কার্য্যের অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও ছুঃথদারিপ্র্যপূর্ণ সংসার 

সুখের, শাস্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রত্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতের 
অবলাগণ এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বগায় ভাবের বিকাশ করিয়া- 

ছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিয়া, অটল সাহস, অবিচলিত 

ধীরতা $ অপধিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয় বিপদ্গ্রস্তদ্িগকে এইরূপ 
সুখ ও শান্তির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। সন্ৃদয়সমাজে চিরকাল 

ইহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার সম্মান খাকিবে। 

সপাসপসমস 

অবলার আত্মত্যাগ । 

( কৃষ্কুমারী ) 
অনস্ত কালশ্রোত অবিরাম গতিতে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম 

করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে । মোগল-সাতত্াজ্যের সে 

প্রবল প্রতাপ সে দ্রিগন্তবিশ্রুত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । "অকৃবর, 
শাহজই। প্রভৃতি সম্্রা্গণের বংশধর শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে 

আপনি লুক্কায়িত হইয়া মহাশ্মশান দিল্লীর এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। 

ব্রিটিশ নিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন । 
মহারাষ্ত্রীয় ভূপতি-_সিন্ধিয়া ও হোলকর দক্ষিণাপথ হইতে আর্ধ্যাবর্তে 
যাইয়া আপনাদের অধিকারবিস্তান্রে উন্মুখ হইয়াছেন। এই পরিবর্তনের 

সময়ে ভীমনিংহ মিবারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভীমসিংহের 

পূর্বপুরুষোচিত সে তীম পরাক্রম ছিল না। বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্লারাওর বংশের 
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সন্তান আপনাদের চিরন্তন তেজন্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মির্বারের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাষ্্ীয় ভূপতিগণ সৈনিক্ল লইয়া 
রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের আক্রমণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ, 

পবিত্র জনপদ শোকের, ছুঃখের ও দারিদ্র্যের আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়।- 
ছিল" *.প্রতাপসিংহ বা পুত্ত, জয়মল্প কা বাদল, এখন কেবল রাজপুতের ' 
স্বতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজস্বিতা, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, 
এখন রাজস্থান হইতে অন্তদ্ধান করিতেছিল ॥ কিন্তু এই »শোচনীয় সম- 

'য়েও একটি স্বর্গীয় কুসুম রাজস্থানে বিকশিত হইয়া, আপনার পবিত্রতার 
মহিমায় সকলকে পবিক্র করিয়।ছিল; ষোড়শী রাজপুতবাল৷ কৃঝ্চকুমারী 
পিতার রাজ্যরক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, পূর্ববগৌরব- 
রষ্ট, পরপীড়িত রাজস্থান অনন্ত সৌন্বধ্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ।  * 

কষ্ণকুমারী রাণা ভীমসিংহের কন্তা। সৌোন্দধ্যগৌরবে তিনি 
অতুলনীয় ছিলেন । লোকে তাহাকে “রাজস্থানের কুস্থুম” বলিয়া 

গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিত। তাহার যেমন অসামান্য বূপলাবণ্য, 

সেইরূপ অনুপম দ্েশভক্তি ছিল। কুষ্ণকুমারী ষোড়শবর্ষে পদার্পণ 
করিলে, রাজ ভামাসংহ মাড়বারের অধিপতির সহিত কন্তার পরিণয়- 

সম্বন্ধ স্থির করেন; কিন্তু ইহার মধ্যে মাড়বাররাজের পরলোক প্রাপ্তি 

হয়। সুতরাং ভীমসিংহ জয়পুরের অধিপতি জগৎ্সিংহের হস্তে কন্যারত্ব 
সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন; মাড়বারের পরবর্তী ভূপতি মানসিংহ 
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে মিবারে আসিয়া রাজস্থানকুস্থম কুষ্ণার 
পাণিগ্রহণার্থ হয়েন। এদিকে মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুররাজের পরি- 

বর্তে মাড়বাররাজের সহিত কুষ্ণকুমারীর বিবাহ দ্রিতে মহারাজ ভীম- 

সিংহকে অনুরোধ করেন । জগৎ্সিংভের সহিত সিন্ধিয়ার শক্রতা ছিল । 

& শক্রতার বশবর্তাঁ হইয়া সিদ্ধিয়া জয়পুরের অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া, 
মাড়বারের প্রার্থন৷ পুরণ করিবার জন্য মহারাজ ভীমসিংহকে আগ্রহ- 
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সহকারৈ অন্থরোধ কৃরিতে লাগিলেন । ভীমসিংহ সন্মত হইলেন না। 
সিন্ধিয়া সৈনিকদলসহ উদয়পুরে উপনীত হইয়া, একটি গিরিসক্কটে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । উদ্দয়পুর ও জয়পুরের সৈন্য তাহার 
পরাক্রম খর্ব করিতে পারিল না! তামসিংহ পরিশেষে একলিঙ্গের 

পবিব্রমন্দিরে সিদ্ধিয়ার সহিত "সাক্ষাৎ করিলেন। তীহাকে বাধ্য 

হইয়া প্রবলের অনুরোধ বক্ষা করিতে হইল। রাণা জয়পুররাজের 
দূতকে বিদায় দলেন। জগতৎসিংহ এ অপমান সহিতে পারিলেন না। 

অবিলম্বে তাহার বনুসংখ্যক সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। এ. 

দ্রিকে মাড়ৃবাররাজ মানসিংহও যুদ্ধার্থে প্রস্তত হইলেন। বীরভূমি 
অপূর্ণবিকসিত পবিত্র রাজস্থানকুস্মের জন্য নরশোিতে বর্জিত হইতে 

'নাগিল। ' 

এই যুদ্ধে মানসিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পারিলেন না। একদল 

লোক প্রবল হইয়া তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহারা আর 

একজনকে অধিপতি করিয়া, মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
মানসিংহ ১,২০১০০০ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দীর সম্মুখে আসলেন । 

যুদ্ধের আরম্ভ হইলে, মাড়বারের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে গিয়া 

মিশিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মানসিংহ ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে 

হস্তস্থিত অসি দ্বার! স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদ্বীর্ণ করিতে উদ্ঘত হইলেন। কিন্ত 

তাহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সর্দার অসি কাড়িয়া লইয়।, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র 

হইতে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিলেন । শক্রগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত 
হইয়া তদীয় রাজধানী আক্রমণ করিল । পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অসাধারণ 

সাহস ও বীরত্বের সহিত গরীয়সী জন্মভূমি রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু 
শেষে তাহাদের রাজধানী শত্রুর হন্তগত ও বিলুষ্ঠিত হইল। মাননিংহ 

যোধগড়ে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপ- 

স্থিত সঙ্কটাপক্ন সময়ে ছুর্গের এ গৌরব সর্ববাংশে রক্ষিত হইল । মাড়- 
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বারের রাজধানী আক্রমণকারী সৈনিকগণের পদানত হইল.বটে, “কিন্ত 

যোধগড় অটল ও অজেয় রহিল। 

এই বিপ্লবের সময়ে মানবসংজ্ঞাধারী একটি নি নিকৃষ্ট জীব 

ঘটনাস্থলে আবিভূতত হইল। ইহার নাম আমির খা। আমির খা 
জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে যত প্রকার ছৃষ্রবৃত্তি আছে;' 

তৎসমুদ্রয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল । আমির খাঁ প্রথমে, 
মানসিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মানসিংহের প্রতিদ্বন্দী এ ছুরাচার 

নরাধমকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষে এ পাহণ্ড 

বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার প্রাণবাঘুর অবসান হইল । তদীয়, সৈন্য 

নির্মল হইয়া গেল। আমির খাঁ অল্লানভ।বে পাপের পন্রিত্পণ করিয়া 
মানসিংহের দলে মিশিল। 

এইরূপে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক পাপীর ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতা পুর্ণ 
কাধ্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন হূর্ববস্ত উহা! অপেক্ষাও আর এক 

ভয়ঙ্কর অংশের সম্পাদনে হস্ত প্রসারণ করিল। অনন্তসৌন্দরধ্যময় রাজ- 
স্থানকুস্বমের জন্য এখনও জয়পুর ও মাড়বারের আঁধপতি পরস্পরের 

প্রতিছন্দ্বী হইয়! ধ্াড়াইয়াছিলেন। এখন উভয় সৈনিকদ্লের আক্রমণে 

মিবারের পবিত্র ভূমি অশাস্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতেছিল। ছুক্বস্ত পাঠান 

এই সময়ে উদয়লুরের রাঁণার পরামশদ্বাতা হইয়া! উঠিল । তাহার কুপরা- 
ফর্শে ঘাণা অপবিস্ফুট হ্ৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃস্তচ্যুত করিয়া ফেলিতে 
ইচ্ছা করলেন । রাজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ 
করিয়াছিলেন। কুুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গ্ৌরবরক্ষায় 

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এ সম্কল্পাসদ্ধির আয়োজন হইল। 

মহারাজ দৌলৎসিংহ রাণার একজন 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উদয়পুরের 
সন্মানরক্ষার জন্য এ ঘোরতর পাপকাধ্য,সাধন করিতে প্রথমে তাহাকে 

অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎসংহ অধারহদয়ে তীব্র- 
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ক্গরে কহিলেন,_-«যে জিহ্বা দিয়া এমন.কথা বাহির হয়) সে জিহ্বাকে 

ধিক, আর যে'রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিকৃ 1” 

শেষে রাণার ত্রাণ যৌবনদাস তববারি হস্তে করিয়া লাবণ্যবতী ষোড়শী 
বালার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন । কুঞ্চকুমারী নিদ্রিত ছিলেন্ন ; 

'ঈষদুত্তিক্ন কমলদলের ন্যায় তাহার কোমল দেহের সৌন্দধ্য শখ্যার অপূর্ব 

শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ €শাভায় যৌবনদ্াস স্তন্তিত হইলেন ; 
ক্ষোভে, রোর্ষে ও বিরাগে তাহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে, 

অসি পড়িয়া গেল । ষড়যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল । ক্রমে উহা কৃষ্চকুমারী 
ও তদীয় জননীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল । মাতা বিষাদে অধীর হইয়া রোদন 

করিতে লাগিলেন । কিন্ত কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না; এ 

"ভয়ঙ্কর ষড় যন্ত্রেও ধীরতার সীমা অতিক্রম করিলেন না। তিনি প্রসন্ন- 

মুখে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন,_“মা ! ক্ষণস্থায়ী জীবনের 

জন্য ক্ষণস্থায়ী দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্তা 

নই ? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব ? এ অবস্থায় মৃত্যু আমার নিকটে 

পরম সুহৃৎ। ক্ষদ্্রিয়ণালা আত্মসম্মানরক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ 

করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে ।” তেজস্ষিনী রাজপুতবালা 
এইরূপ ধীরভীবে আত্মত্যাগ করিয়া, রাজ্যের অমঙ্গল দুর করিতে স্থির 
প্রতিজ্ঞ হইলেন । রাণার আদেশে! অন্ুচর বিষপুর্ণ পাত্র লইয়া তাহার 

, সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা পিতার আজ্জায় অস্নানভাবে উহ! পাশ 

করিলেন; আর এক পাত্র আসিল ; কৃষ্ণা পর্বের ্ায় অক্লানভাবে 

তাহাও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দ্রেখাইলেন। এইরূপে 

দুইবার বিষপানেও যখন কুষ্ণার প্রাণবাঘুর অবসান হইল না, ' দ্বেববাস্থ- 
নীয় পবিত্র কুসুম বৃস্তচ্যুত হইযী পড়িল না, তখন “কুস্মস্তরস” নামে 
আর একপ্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তত হইল। কৃষ্ণকুমারী পর্বের স্যায় 

প্রফুল্পমুখে ঈশ্বরের নাম ম্মরণ করিতে করিতে উহা! পান করিলেন। 
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এবার তাহার গাট নিদ্রা আসিল ; গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আর জাগ- 
রিত হইলেন না। পিতৃতক্তিপরায়ণা, স্বদেশহিতৈষিণী, যোড়শবর্ায়া 
অবলা, অক্ানভাবে আত্মত্যাগপূর্ববক স্বর্গে গমন করিলেন। ভূলোকে 
তীহার অননস্তগৌরবময় কীন্তিস্তস্ত অক্ষয় হইয়া! রহিল। 

” 'স্ 

সপান্দিণী শশা সপ সপন পাশা পিসিপাস্টিল | পট 

দুর্গাবতী 
ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রঘ্ন একশত ক্রোশ* 

দক্ষিণ-পশ্চিমে গড়মগ্ডল নামন্দ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ,ছিল। গ্ী, 
৩৫৮ অব্দে যছুরায় নামক একজন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন 

করেন । মগুল, সোহা'গপুর, ছজিশগড়, সব্লপুত প্রভৃতি জনপদ লইয়া 

গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। এ 

স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্ররুতির অন্ুকুলতাবশতঃ উহা শস্ত- 

সম্পত্তিতে পুর্ণ ছিল। ছন্রিশগড় গোগুবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পুর্বে 

উহা! বত্বপুর নামে প্রাসদ্ধ ছিল । এঁ ভূভাগের কিত্ন্ংশ অরণ্য ও পর্ববত- 

মালায় সমারুত | 

গ্লড়মগ্ডলরাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষ্য বিভৃষিত। উহার কোথাও 
জনপুর্ণ পল্লী, স্থুন্দর জলাশয়, সুুরম্য উপবন প্রভৃতি অপূর্ব দৃশ্য বিকাশ 
করিত দ্বিতেছে; কোথাও স্বচ্ছপলিল1 তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে তরঙ্গরজ 

বিস্তার করিয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে বজতমালার ন্যায় 

শোভা পাইতেছে; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রসুল্প কুন্থমে সজ্জিত, 
হইয়া, সৌন্দরধ্যগৌরবের পরিচয় দিতেছে; কোথাও অটল, পর্বত 
আপনার স্বাভাবিক গান্তীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়- 



১০৪ আধ্যকীন্তি | 
সপ সিসি সিিসস্মিস 

মান রহিয়াছে; কোথাও বা প্রত্রবণসমূহ ম্ুশীতল ও পরিষ্কত জল দিয়া, 

অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে ; গড়মণ্ডলের রাজধানী 
প্রসিদ্ধ গড় নগর নম্বা নদীর দক্ষিণ তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ 

»্মাইল অন্তরে ছিল। চারিদিক পর্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শব্রপক্ষ 

সহজে এই£নগর আক্রমণ করিতে পারিত না । মুসলমান-বাজগণ যখন 

দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা 

স্থাপন করিতেছিলেন, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য যখন তাহাদের 
, অর্চন্দ্রচিহ্িত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনার 

স্বাধীনত| অক্ষত রাখিয়াছিল। মুসলমান-ভূপতিগণের সৈন্ঠসাগরের 

 প্রবলুতরঙ্গ এই রাজ্যের ভাষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিতে 

«সমর্থ হয় নাই। যোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগে গড় নগরের দৈরধ্য তিন 
মাইল ও বিস্তার এক মাইল ছিল । 

ধোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইয়াছে । সম্রাট আকৃবর সাহ 

দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পুর্বে 

ও পশ্চিমেমোগলশাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের 
স্বাধীনতা সময়ের অনন্ত আোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে । এই 
দিপ্িজয়ের সময়ে-ুদ্ধ ও নবরশোপণিতপ্রবাহের যধ্যে মোগলসাস্তাজ্যের 

সংগঠনকালে স্বাধীনতার গৌরবভূমি,মবার প্রাতংঃন্মরণীয় প্রতাপসিংহের 
পরাক্রমে শত্রুর সমক্ষে অবিচলিত রহিয়াছিল; আর গড়মগুল প্রাতঃ- . 

স্মরণীয় হূর্গাবতীর অসাধারণ ক্ষমতায় হুরস্ত শক্রর সমক্ষে আত্মসম্মান 

রক্ষা করিয়াছিল। | 
শ্্াঃ ১৫৩০ অকে যছুরায়ের বংশীয় দলপৎ শাহ গড়মণ্ডলের অধিপতি, 

হয়েন। এত দিন গড় নগরে ইহাছের রাজধানী ছিল। দলপৎ শাহ 

সিংহলগড় নামক একটি পার্বত্য ছুর্গে আপনার রাজধানী স্থাপন 
কবেন। এই সময়ে মহবারাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য করিতেন। 

টক্কর 
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এসি জি পপি এ পা আর পি টপস এ 

ইহাদের অধিকার এক সময় সিংহলগড় ও কান্তকুজ পর্যস্ত,বিস্তৃত'ছিল। 

ছুর্গীবতী উক্ত মহবারাজ্যের একজন ক্ষজ্রিয় ভূপতির কন্ঠা । 

ছুর্গাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তেজস্থিতা ছিল। কথিত আছে, 
তাহার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী মহিল! তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। 

দূলপৎ শাহ এই সৌন্দর্ধ্যশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহাণের প্রস্তাব কর্রি- 

লেন। কিন্তু হুর্গাবতীর পিতা, দলপৎ্ষ শাহের বংশগৌরবের হীনতার 
উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । * দলপৎ অতি 

সুপুরুষ ও অতি তেজস্বী ছিলেন৷ তাহার দেহলক্ষমী ও বীরত্বের মহিমায় 

সমগ্র গড়রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয্বাছিল। অপুর্ব সৌন্দর্যের 

সহিত অপূর্ব তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে, দ্রলপতের খ্যাতি চারি- 
দ্রিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজন্ষিনী হুগগাবতী চিরকাল হেজন্িতাক 

পক্ষপাতিনী ছিলেন। এখন এই মণ্ডলের আধিপতিতে এই তেজ- 

স্বিতার সহিত সলোকসামান্ঠ সৌন্দয্যের সম্মিপন দেখিয়া, তিনি 
তাহার সহতই পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইঠে ইচ্ছা করিলেন । 

দ্লপৎ্ রাজপুতযুবতার বাসনাপুরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । আবি- 

লহ্বে সিংহলগড়ে বহুসংখ্য সৈন্ত একত্র হইল। দলপৎ্ এঁ টসনিকদল 

সঙ্গে করিব মহবারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহবা- 

রাজের পরাজয়, হইল ।*দ্লপৎ ছুর্গাবুতীকে লইয়া! আপনার রাজধানীতে 
এআসিলেন। বীরপুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুরস্কার পাইলেন। সুন্দর 

বস্তর সাহত সুন্দর বস্তর মিলন হইল; তেজস্বিতা তেজস্বিতাকে 

আশ্রয় করিল; . এক ভাবের দুইটি ফুল্প কুস্থুম একস্ত্রে গ্রথত হইয়া, 

গড়মগ্ডলে অনুপম শোভা বিকাশ করিতে লাগিল; তেজস্থিনী 

ছুর্গাবতী তেজন্বী দলপতের জঅর্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরম সুখে 

কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

বিবাহের চারি বৎপর পরে বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র চিনা 



খসিঞলানি লা সি 
সপ উপ স্ব এ ০০ সপাস্পিলি সপ সিসির 

দলপৎ শাহ.' লোকান্তরিত হইলেন | এই সময়ে বীরনারায়ণের বয়স 
তিন বৎসর । বিধবা ছুর্গীবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্য- 
শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহার 

মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া শাসনকার্ধ্য চালাই- 
"তেন। তাহার শাসনগুণে ক্রমে গড়মণ্ডলের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে 

: লাগিল। তিনি জব্বলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন 
" করাইলেন। *দেখাদেখি তাহার একটি পরিচারিকাও এ জলাশয়ের, 
নিকটে আর একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিল । এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর 

গল্প আছে । পবিচািকা দুর্গীবতীল নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, 

যে সকল ব্যক্তি বৃহৎ ক্ষুলাশয় গগল করিতেছে, তাহার] প্রতিদিন 

£ সন্ধ্যার সময়ে আপনাদের কর্ধট শেষ করিবার পুর্ব্বে নিকটবত্তাঁ এক 

স্থান হইতে এক ঝুঁড়ি মাটী কাটিয়া ফেলিবে। ছুর্গাবতী সম্মত হই- 
লেন। তাহার আদেশে পরিচারিকার প্রার্থনা অনুসারে কার্য হইতে 

লাগিল। ক্রমে দুগাবতীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে আর একটি 

সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল । প্রধান অমাত্য অধরও জব্বলপুবের 

তিন মাইল দ্বরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তত করাইলেন। মগ্ুলগড়ে 
ছুর্গাবতীর একটি হস্তিশাল! ছিল। কথিত আছে, সেখানে চৌদ্দশত 
হস্তী থাকিত। যাহা হউক, ছুর্গব ভীর আদেশে গড়রাজ্যে সাধারণের 

নানাবিধ হিতকর সৎকাধ্যের অন্ধুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজ্ঞার” সন্তুষ্ট 
হইল। তাহারা দুর্গাবতীকে আরাধনা মাত| ও রক্ষাকভ্রী দেবীর ন্যায় 

ভক্তি করিতে লাগিল ছুর্গাবতী পনর বৎসর পুক্রনির্বিশেষে প্রজা- 
পালন করিলেন। তাহার সুশাসনগৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইল; 
গড়মণ্ডলের ইতিহাস অবলার অক্ষ কীর্ভিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 

মোগল-সম্ট অকৃবর শাহ ক্মবাধ্য আমির ও ভূস্বামীদ্রিগকে শাসন 
করিবার জন্ত নানাস্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ,নামক 

€ 



হর্গাবতা । | ১৩৭ 
শা পপি 

সস সী সসিটি সা ৩ সত সাত তা সিএ পি পি রক ্উ এত পপরকাপসতি ্ি পরত ক ০৮ স সা আলা সপ পার্ল উল পা সা সর দি 

একজন উদ্ধতত্বভাব সেনাপতি. নর্শ্মার তটপর্তা প্রদেশ 'শাসনের জন্য 

প্রেরিত হয়েন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন; 

সুতরাং উহা.হস্তগত করিবার জন্য যত্রশীল হইলেন। অকৃবর শাহ 
নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছ, ছিলেন না। তিনি সেনাপতিকে 

গড়রাজ্য অধিকার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর অধর 

দ্বিললীতে গিয়া এই আক্রমণ-নিবারণে অনেক চেষ্ট/ করিলেন; কিন্তু 
তাহার চেষ্টা সফল হইল ন|!। আসফ খা শ্বীঃ ১৫৬৪ অন্দে ছয়, হাজার 

অশ্বারোহী, বার হাজার পদ্বাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়- 

মণ্ডলের অভিমুখে যাত্র। করিলেন। 

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল । 

রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিত| সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল'।* 

কিন্তু তেজস্থিনী ছুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না । 
তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । অল্প 

সময়ের মধ্যে গড়রাজ্যে বহুদংখ্যক সৈন্য একত্র হইল। ছুর্গাবতীর পুক্ত্র 
বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল । এই অষ্টা- 

দশবর্ধায় যুবকও অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধধাত্রীর দলে 

মিশিলেন। ছুর্গারতী সৈনিকদিগকে একক্র করিয়াই নিরস্ত থাকেন 

নাই। তিনি'স্বয়ং যুদ্ধবেশে সঙ্জিত হইয়া, মস্তকে রাজমুকুট, হস্তে 

'শাণিত অসি লইয়। অশ্বে উঠিলেন। কামনীর কোমল হৃদয় 

এখন স্বদেশের স্বা ধীনতা-রক্ষার জন্য অটল হইল । দুর্গাবতী অটল- 

তাবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরম্বরে সৈনিকদ্িগকে উৎসাহ 

দিতে লাগিলেন । বীরজায়ার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, গড়মণ্ডলের 

সৈন্য ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক কাগাইয়া তুলিল। তেজন্থিশী দুর্গাবতী 
বিধন্মী শত্রুকে দেশ হইতে দুর করিবার জন্য এঁ উৎসাহিত সৈনিক- 
দার পরিচালন তার গ্রহণ করিলেন । 
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: ছুর্গাবতী। ১০৯ 
ডাচ তি ৬ এলি কা জি উপকরন স্পস্ট পি 
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ছুর্গাবতী যখন আট হাজার অশ্বারোহী, দেড় হাজার,হস্তী ও বন্- 
ংখ্য পদ্দাতির সহিত সিংহলগড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত 

হইলেন, তখন তাহার ভরঙ্করী মৃত্তি দর্শনে বিপক্ষগণ বিশ্মিত হইল। 

তাহাদের হৃরয়ে অভূতপূর্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া, কাধ্যসাপনে বাধা 
দিতে লাগিল। ছুর্গাবতী প্রবলপরাক্রমে ছুইবার আসফ খার সৈম্ত 

আক্রমণ করিলেন, ছুই বারেই তাহার জয়লাভ হইল। শক্রপক্ষের 

ছয় শত অশ্বারোহী যুদ্ধে নিহত হইল । অবশিষ্ট সৈন্য রুণস্থল পরিত্যাশ 
পূর্বক পলায়ন করিল। হুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শক্রসেনার পশ্চান্ধাবিত 

হইলেন। আসক খাঁর টসনিকনল বিশৃঙ্ঘন হইয়। পড়িল। ভারতের 

বার-বমণীর এইরূপ লোকাতীত পরাক্রমে দিল্লীর লত্রাটের স্নোপতি 

হত্রমান হইলেন। যে বীরপুরুষের| একসময়ে ভারতের নানা স্থানে 
জয়পতাকা৷ উড়াইয়া দিয়াছিল ; তাহার! আজ বীরাঙ্গনার বিক্রমে 
পরাভূত হইয়া পলাইতে লাগিল। কুর্গাবতী অবিচলিত সাহসের 

সহিত বিপক্ষের পণ্ডাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । বিরাম নাই, 

বিশ্বাম নাই--সমস্ত দিন অক্রান্তভাবে শক্রসৈন্য সন্তাড়িত করিতে 

লাগিলেন। মোগলসেনাপতি এ অপুর্ব ব্যাপারে স্তন্তিত হইলেন । 

এই ভয়ঙ্করী মহাশক্তির অপুর্ব শক্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া 
আসিল, সাহস দুর হুইন্ল এবং তেজস্থিতা পরিস্লান অগ্রস্ফুলিঙ্গের ন্যায় 

_ কোথায় যেন মিশিয়া গেল। আসফ খঁ! চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে 
লাগিলেন। গড়রাজ্যের.ঘুদ্ধক্ষেত্রে বীর্যযবতী বীরাঙ্গনার এইরূপ অসা- 

ধারণ পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। কামিনীর কমনীয় দেহ এইরূপ 
কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। শক্রসেনার পশ্ঠাৎৎ পণ্চাৎ যাইতে সমস্ত 

দিন অতিবাহিত হইল। শেষে স্থ্্য অস্তগত হইল দেখিয়া দুর্গাবতী 

আপনার সৈনিকদিগক্কে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। 

এই বিশ্রামস্থথই তেজস্থিনী হুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ 

প্র স্উ-এ৯ এপ স৯ 
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বাস পরি পিস স্মিত সপ জপ অসি সিরা স্ম 

হইয়া উঠিল ।, গড়মগ্ডলের সৈন্য সেই সময়ে সমস্ত বাত্রি বিশ্রম করি- 
বার ইচ্ছা! করাতে হুর্গাবতী চিন্তিত হইলেন । কিছুকাল বিশ্রামের পর, 
সেই রাত্রিতেই শক্রদিগকে আক্রমণ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। 

তাহার ইচ্ছামত কার্ধ্য হইলে আসফ খার সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্মল 
হইত। কিন্ত বীরজায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈনিকগণেধ 

সকলেই বিশ্রাম করিতে উৎস্তুক হইল; সকলেই তাহাকে বিনয়- 
সহকারে নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ 

করিতে” লাগল । হুর্গাবতী 'অগত্যা এই প্রার্থনায় সম্মত্ত হইলেন। 

এদিকে আলফ খা নিশ্েষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে ছুইবার পরাজিত 

' হওয়াতে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। এখন গণমগুলেত্র 

, টসনিকগণ্নে বিশ্রামের সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান লইয়া, 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা কারলেন। প্রভাত হইতে ন! 

হইতেই আসফ খাঁ নিষ্দিষ্ট স্থানে উপাস্থৃত হইলেন । ছুর্গাবতীর সৈনিক- 

গণ গড়নগরের ৯২ মাইল পূর্বে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের নিকটে 

অবস্থিতি করিতেছিল। আসফ খা বাত্রিকালেই তাহাদিগকে সেই 

স্থানে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখন আসফ খার কামান আসিয়া 

পঁছছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, ছূর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত 

ও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইন়্া পশ্চাড হটিয়া গেলেনণ পরদিন প্রাতঃ- 

কালে কামান পঁহছিলে বিপক্ষেরা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভুর্গা-, 
বতী গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া এ আক্রমণে বাধা 

দিতে লাগিলেন । তাহার সৈনিকগণ অসামান্য সাহসে যুদ্ধ করিতে 

লাগিল! কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে 

পারিল না । গোলার পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর হইয়। পড়িল। 
কুমার বীরনারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। 

অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে মোগলসৈন্য 



দুর্গাবতী । ৯১১ 
সপ সস ৯৬ রা হাই পি বি সিসি িসিশস পা্তি পি সস ৯টি! ৯৬০ পাস পাপিলাপপাসটিপাসিপাসিপাসিপাস্পিপস্পিশিস পপ ৮ পাস পিল ৯ পা 

সতস্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসং্যক শত্রুর আক্রমণে বীবনরায়ণ 

আহত হইয়া পতনোন্ুখ হইলেন। ছুর্াবতী প্রাণাধিক পুভ্রের 

কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পুভ্্রকে 

স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে 
রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন । বিপক্ষের অসময়ে অতর্ষিতভাবে, 

তাহাকে আক্রমণ কারয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হয়েন নাই। ন্সেহের 
অবলম্বন, লীতির পুত্তলী তনয়.অস্ত্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত ও 'হতচেতন হ্ই- 

য়া ছে, তাহাতেও তাহার হৃদয় অধীর হয় নাই। দুর্গাবতী ধীরভাবে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । তাহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সরিৎ ছিল । 

রাত্রিকালে এ নদী প্রায় শুকাইয়৷ গিঘ্াছিল, কিন্তু প্রভাতে যুদ্ধের সময়ে, 

উহা! জলপুর্ণ হইয়া বৃহৎ ক্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল।, ছূর্গাবতী 
উহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সৈনিকগণ অ্রোতম্বতী 
পার হইরা, পশ্চাতে যাইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। শক্রুপক্ষের 

কামানের মুখে থাকিয়াই তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু 
গোলার আঘাতে তাহার অধিকাংশ সৈন্য একে একে বীরশয্যায় শয়ন 

করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্সের দ্েহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর 

হইয়া উঠিল। চারিদ্িকের মোগলসৈন্য উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর 
গঙ্জনে ক্রমে তাহার সম্মুখে আলিতে লাগিল। তথাপি তেজস্ষিনী 

শ্হর্গাবতী ভীত হইলেন না । তিনি তিনশতমাত্র পাতি লইয়া এঁ উদ্বেল 

সৈশ্যসাগরের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে শক্রব নিক্ষিপ্ত 
একটি স্ুৃতীক্ষ বাণে হঠাৎ তাহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। ছুর্গাবতী এ 
'বাণ বলপুর্ববক বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহার চেষ্টা 
ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত ॥ন! হইয়া! চক্ষু-কোটরেই বহিল। 
ছুর্গীবতী ইহাতেও কাতর না হইয়া, গ্রিরিসক্কট রক্ষার জন্য পূর্ব্বের'ন্যায় 
অটলতাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর আর একটি তীর 



চে 

১১২. আধ্যকীত্তি গত । 
স্পপাসিপপ সিসি 2৯ 

প্রবলঠবগে ভাঁহার খবীধাদেশে আসিয়া পড়িল । ূ  সুধী « এইরূপ 

পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন । চারিদ্িকৃ তাহার নিকট অন্ধকার- 
ময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে 
অভিপ্রায়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য 

৮৯৯ ৯ পচ পা বে 

'করিয়া মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় 
সমরস্থলে প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় দশাও স্থিরভাবে চাহিয়া দেখিয়া- 
ছিলেন, সে আঁভপ্রায়সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু 
বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলেন 
নাঃ ভীরুর ন্যায় বীরধর্্ম বিস্বত হইয়া, শক্রর পদ্দানত হইলেন নাঁ। 
তাহার হস্তিচালক পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে তাহার নিকট 
ধারংবার "অনুমতি চাহিতে লাগিলেন ; কিন্ত দুর্গাবতী তাহাতে সম্মত 

হইলেন না। বীরাঙ্গনা বারধন্ন রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রেই দেহপাত 
করিতে উদ্যত হইলেন । যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা 

বাহির হইয়া তাহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তত্তিত হইয়া আসিল, 

তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি হস্তিচালকের নিকট হইতে 

বলপূর্ববক স্মৃতীক্ষ অসি লইলেন, এবং অক্লানবদ্নে উহা স্বকীয় দেহে 

গ্রবেশিত করিয়া, রুধিররজিত করিলেন । যুহুর্তমধ্যে তাহার লাবণ্যময় 

কমনীয় দেহ বিচেতন ও"বিবর্ণ হইয়া পড়িল। “ছয় জুন সৈনিক পুরুষ 

দুর্গাবতীর সম্মুখে দাড়াইয়া ছিল। তাহারা ইহা! দেখিয়া জীবনের আশা, 
ছাড়িয়া শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া; স্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। 

যেস্থানে দুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পধ্যস্ত পথ 
অতিবাহন-সময়ে সেই স্থান নির্দেশ.করিয়া থাকে । উহা একটি সক্কীণণ 
গিরিসক্কট । উহার নিকটে ছুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর 
রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, ছুর্গাবতীর রণডঙ্কাপ্রস্তরে পরিণত হই- 

৮৭ 



দুর্গাবতী । ৯১৩ 
৮ পাস্তা সিলসিলা সি ্  কর্ণ ৬৫ ছিপ ৯৫ ৯৫ ৬৫ ৯৫ ৬ ৯৫ তর তিতাস সি সিপাসাসিপিসিপসিতাসিত সা াসপিসপাস্পিস্পিসিসিল সলাত সস্পিাসপাসিলাসিরী খিাসিলাসিরসিত স্মিত সকাল 

য়াছে। *্যাহা হা হউক, এঁ গিরিসঙ্কটের সহিত প্রধান্ এতিহাসিক,ঘটনার 

সংঅব থাকাতে, উহা একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 
গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দ্ৃশ্ত দেখিলে মনে, অনির্ববচনীয় ভাবের সঞ্চার 
হ থাকে, 

* যুদ্ধের সময় ছুর্গাতীর লোরে আহত বীরনারায়ণকে শক্রর 

অজ্ঞাতসারে চৌরগড় নামক দুর্গে আনিয়াছিল ! আসফ খা শেষে এ 

দুর্গও আক্রমণ করিলেন । এই আক্রমণে বীরনারায়ণ নিহত হইলেন 
'এ দ্বিকে দুর্গস্থিত মহিলাগণ বিংন্ষণ শত্রুর হস্তে আত্মসম্মান নষ্ট হওয়ার 
আশঙ্কায় আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন। আসফ খ| হুর্গ জয় 
করিলেন । কিন্তু কামিনীকুলের ধর্ম জয় করিতে পারিলেন না * 

রমণীগণ জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জন করিয়া আপনাদেরু পবিত্রতার * 

গৌরব রক্ষা করিলেন । 
মোগলসৈন্য গড়নগর লুষ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ 

খা বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কথিত আছে; 

তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটি স্বরণযুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। 
আজ পধ্যন্ত স্থতগণ দুর্গাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া, 

বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাহিয়া বেড়ায় । কালের কঠোর আক্রমণে 

গড়রাজ্য এখন পুর্ধবশৌরবত্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তেজন্বিনী ছুর্গাবতীর 
গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, 
যতর্দিন অসাধারণ বীরত্ব বীরেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া 

পরিগণিত হইবে, যত দিন “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” এই 
মধুর বাক্য স্বর্দেশবংসল ব্যক্তির কোমল হৃদয়ে অমৃতপ্রবাহের সঞ্চার 

করিবে এবং যতদিন আত্মাদর ৯৩ আত্মসম্মান পাপ ও কুগ্রবৃত্তির 
মোহিনী মায়ায় বিষুদ্ধ না হইয়া, অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, 
তত দিন ছুর্গাবতীর কীর্তির বিলয় হইবৈ না৷। 



ভারতে ভারতীর অপূর্ব পুজা | 
( নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ) 

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইয়াছে । অপূর্ব উৎদব বিপুল সম্পত্তি 

লইয়া সপ্তম শতাকী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । এসময়ে ভারতের 
বর্তমান কালের ন্যায় মলিন বেশ নাই, দ্রীনতা-হীনতার আবেশ নাই। 
শৌকের উচ্ছাস, নৈরাশ্তের আর্তনাদ, মহামারীর করাল ছায়া, কিছুই 
নাই। এ সময়ে ভারত প্রফুল্ল, স্বাধীনতার বলে বলীয়ান, ধনসম্পতির 

মহিমায় গৌরবাম্থিত। এ সময়ে আর্ধ্যকীত্তি পূর্ণতা পাইয়াছে। আর্ধ্য- 
সভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শনশান্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছে । মনোহর কবিতা" 
বল্ীর মধুময় কুস্থুম বিকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা- 

বিদ্যার গৌরব বাড়িয়াছে। মহারাজ হর্যবর্ধন শীলাদিত্যের স্ুশাসন- 
মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তিশালিমী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর 
দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীন্তি উজ্জ্বলতর' হইয়া 
উঠিয়াছে। নালন্দায় ভারতীয় অপূর্ব পুজায় ভারতের গৌরব চারি- 

দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 

নালন্দায় বেদ্মাতা৷ ভারতীর এই পৃজা ভারতের একট প্রধান কীর্ডি। 
নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্তমান বড়গীওকে প্রাচীন 
নালন্দা বলিয়া নির্দেশ করেন । যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদ্িগের পরম 



ভারতে ভারতীর অপূর্বব পূজা । ১১৫ 
চির ররর58রার ররর5 
পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । কথিত আছে, এই স্থানে 'একটি আত্- 
কানন ছিল) কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বৃদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ এ 
আত্কাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্রমে এঁ স্থানে 
'একটি বিদ্যালয় প্রতিঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্শপরায়ণ বৌদ্ধ 
স্থপতিগণের দ্ানশীলতায় ক্রমে বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়! 

উঠে) নালন্দার বিদ্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ববপ্রধান 

বৌদ্ধ-বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদ্রিগের আঠীরটি ভিন্ন ভিনন' 
দলের দশ হাজার শ্রমণ, এই স্থানে থাকিয়া ধর্শাস্, স্টায়, দর্শন, 
বিজ্ঞান, গণিত, দাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন । 

মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি 

চাবি-তল অষ্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, 

উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ৃব্যতীত শাস্ত্জ্জদিগের 
পরম্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেক গুলি বড় বড় ঘর সঙ্জিত 

থাকিত। মহারাজ শীলাদ্রিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদ্রিগের আহার, পরিধেয় 
ও ওধষধাদ্দির সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতেন ; নগরের কোলাহল এ 

স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিব্রতা 

বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষাথিগণ এ পবিভ্র শান্তিনিকেতনে 
প্রশান্তভাবে শাঙ্স্,চিন্তীয় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল 

ঝুষ সৌন্দর্যের 'জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্বধ্যেও উহা 
নবিশেষ খ্যাতি লাত করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও দুর- 

দর্শিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উহার শিক্ষািগণ শাস্ত্রালোচন! ও শান্ত 
চিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন । এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের 

প্রধান অধ্যাপকের নাম শ্ীলভদ্র | ইঙ্নি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, 

শান্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত 

শান্সই ইহার আয়ত্ত ছিল । অসাধারণ ধর্মপপরতায়, অসাধারণ দুরদশিতায় 



১১৬ আর্ধ্যকীন্তি ৷ 
সরণি উপরি উর উট সর জর সিতস্পিা স্পা পর সপ স্পা সি পরপর 

ও "অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই ব্ধাঁয়ান্ পুরুষ নালন্দার বিদ্যালয় 
অলঙ্কৃত করিয়া ছলেন। ূ 

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্থ, সঙ্গ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া 

ছিলেন। তিনি ভারতীর এ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। 
হিউএন্থ সঙ্গ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণপুর্ববক নালন্দায় উপনীত 

হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে ছুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের 
প্রসিদ্ধ অর্তিথির যখোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের পম্পাতে বছু- 

ংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা! গম্ভীর 

স্বরে অতিথির প্রশংসাগীত গাইয়া তাহাকে শত গুণে মহায়ান্ করিয়া 
তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া হিউএন্থ 
সঙ্গ বিগ্ভালয়ের শরদ্ধাম্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আদিলেন । শীলত্র 

বেদীতে বসিয়াছিলেন, হিউএন্থ সঙ্গ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনভ্রভাবে 

বর্ধীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্থ সঙ্গ, 
শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন । যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্বব 

প্রধান তত্ববিৎ বলিয়! পুজিত হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে ধাহার জ্ঞানগরিমার 

নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞান-সঞ্চয়ের মানসে ভারতীর এই 

লীলাভূমিতে, ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের 

একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্থ সঙ্গ কে স্থান দেওয়া হইল। দশজন তাহার 
অনুচর হইল, ছুইজন শ্রমণ নিয়ত তাহার শুশ্রাষার্থে নিয়োজিত হইলেন। 

মহারাজ শীলাদিত্য তাহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। 

' হিউএন্থ সঙ্গ এইরূপে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আদরণীয় হইয়া, পাচ 

বৎসর বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচবৎসর মহাপ্রাজ্ঞষ শীলতদ্রের পাদমূলে 

বন্সিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদ্িগের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন 

করিয়া অভিজ্ঞত| লাভ করিলেন। এখন এই বিদ্যামন্দিরে পূর্বতন 

খ পাস পাপা 



সীতারাম রায়। ১১৭ 
৪ 

গস সস সপ স্পা স্পা অসি ৯৯৯ কা পাস শপ পসরা পরস্পর ৬ লাস্তি লাস্ট পিপি 

সৌন্দর্য্য নাই'। কলের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীর আধিপত্য প্রভাবে 

ভারতীর এই লীলাভূমি এখন ভগ্রদদশায় পতিত.বহিয়াছে। 

সীতারাম রায় । 

যখন সম্রাট ফরুরোখশের দিল্লীর সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন,মহামতি 

নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্শসন্প্রদায় গুরু গোবিন্দের মহা মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া 
যখন ধীরে ধীরে আপনাদের মহাপ্রাণতার পরিচয় দ্িতেছিল, মহারাম্ত্ীয়গণ 
তখন মহাবীর শিবাজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অনাধারণ 

তেজস্িতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্ বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। 
যখন বাঙ্গীলার যশোহর জেলা সুরম্য জলাশয়, স্মৃশ্ত অষ্টালিক! ও সুদ 

দুর্গে পরিৃত হইয়া, ভারতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনার গৌরব ও সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মীর পরিচয় দিতেছিল। এ জেলায় মধুমতী নদীর পশ্চিমতীরে, 

মহযুদপুরে একটি স্ুুবিস্তৃত ভুর্গ ছিল। ছুর্গের চারি দিকে উচ্চপ্রাচীর__ 

প্রাচীরের চতুঃপার্থে পরিখা । এই ছুর্গের প্রশস্ত প্রাসাদে একদা রাত্রি 
কালে একটি সুগঠিত, পুর্ণ যৌবন প্রাপ্ত পুরুষ নিঝিষ্টচিতে সতরঞ্চ খেলিতে 
ছিলেন * যুবকের মুর্তি গম্ভীর, প্রশান্ত অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্রক। যুবক 
অন্যমনে, অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালনা 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আম্সিল, বাদশাহের সৈন্য ছুর্গের 

অভিমুখে আসিতেছে, তাহার! শীঘ্রই ছুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। 

যুবক কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, তীহাঞ্চ ভ্রযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, 
ললাটরেখা ঈষৎ বিকাশ পাইয়া, প্রশাস্ত গা্তীর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইল"; 
যুবক ক্ছি অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হইতে বিরত হইলেন না; 



১১৮ আার্ধ্যকীত্ডি। 
নি এপ 

প্রতিধন্বীকে 'পরাজিত করিবার জন্য, আবার সবিশেষ বিবেচনার সহিত 

গুটিকা চালনা করিতে.লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্ধী পরাজিত হইলেন 
না। কিঞ্চিং অস্থিরতা প্রযুক্ত যুবক সে বাজি হারিলেন। তখন তিনি 

নিরতিশয় বিরক্ত হইয়! কহিলেন, ূ 
“আজ যে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাটিলেও সে কষ্ট যাইবার 

,নহে।” 
নিকটে একটি দীর্ঘকায়, ভীমপরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল! 

যুবকের কথা শুনিয়া, সে নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
রজনী প্রভাত হইল ; নবীন হৃর্য্য নবীনতাবে উৎফুল্ল হইয়া, মহমুদ- 

পুরের দুর্গ উদ্ভাসিত করিল। যে যুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ খেলিতে- 

'ছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দীর্থ- 
কায় বীরপুরুষ তাহার পদতলে মন্ুষ্যের একটি ছিন্ন মস্তক রাখিয়া, 
অভিবাদন করিল। এই আকশ্মিক ব্যাপারে যুবক চমকিত হইলেন। 
অসময়ে অতর্কিত ভাবে মন্ুুষ্যের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, গম্ভীরস্বরে বীর- 

পুরুষকে কহিলেনঠ_- 

“মেনাহাতী ! একি?” 

মেনাহাতী অবনতমুখে কুতাঞ্জলিপুটে কহিল/_ 
“মহারাজ ! বিপক্ষ টসন্য থরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। 

ইহা! সেনাপতি আবুতোরাপের মস্তক ।” 

যুবকের জ্যোতির্খয় চক্ষু অধিকতর জ্যোতির্্য় হইল; গস্ভীর 
প্রশান্ত মুখমণ্ডল অধিকতর গাভীরধ্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। 
যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন । কিন্তু সে চিন্তার আবেগ বাহিরে পরিস্ফুট 
হইল না। যুবক প্রফুল্পচিত্ে মেনীহাতীর যখোচিত প্রশংসা করিলেন 

এবং প্ররঞুল্লচিত্তে এইরূপ সাহন ও পরাক্রমের জন্য তাহাকে পুরস্কৃত 
৫ 

করিয়া কহিলেন।-“নবাবের সহিত বৌধ হয়, শীগ্র তুযুল যুদ্ধ উপস্থিত, 
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হইবে । যাহ! হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুছি সৈল্গর্সংখ্যা, 

বৃদ্ধি করিতে থাক।” 
পৃর্ণযৌবনপ্রাপ্ত এই তেজস্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায়।" আর 

এই বীরত্বশালী, ভীমপরাক্রম বীর পুরুষ, তাহার সেনাপতি মেনাহাতী । 
সীতারাম উত্তররাটী কায়স্থ; তীহ্ার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস । 

মধুমতী নদীর পূর্ববতীরে হরিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতারামের জন্ম হয়। * সীতাঝামের 

পিতার যৎসামান্ত ভূসম্পত্তি ছিল। যাহা হউক, সীতারাম তখনকার 
প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে 

প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। 

নিস্তেজ নিরীহ পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা, সাহসী, তেজস্বী ধীরপুরুষ ' 

বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে তাহার অধিকতর ইচ্ছা ছিল। মহারাষ্ট্রের 
উদ্ধারকর্তী শিবাজী, বাল্যকালে অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, 

তারতের হিন্দুঃ মুসলমান, উভয় জাতিকেই চমকিত করিয়াছিলেন ; 
পঞ্জাবকেশরী বণজিৎ্সিংহ তরুণবয়সে লোকাতীত শূরত্বে পঞ্জাবের 

গৌরবস্থ্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারাস্তে 

সীতারাম আপনার বীরত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল 
করিতে উদ্যত হইলেন । | 

সীতারাম অঙ্গবয়সে তীরসঞ্চ।লনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায় 

প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অস্বারোহণে অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া, 

দর্শক্দিগকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, বন্দুক ধরিতে সবিশেষ 

যোগ্যতার পরিচয় দ্রিলেন এবং অসিচালনায় সমগ্র বাঙ্গালায় অধ্ধিতীয় 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি যেঞ্ুপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত. 

করিতেন, যেরূপ ক্রুতবেগে অশ্ব চান্লাইতেন, যেরূপে নিফষোবিত 

অসি ও সুদ লাঠি লইয়া, অসাধারণ চালনাকৌশল , দেখাইতেন, 



১২৩ আধ্যকীত্তি | 
পাস পাস পসপাসসিসসািসসি জি পাস পাস পাস তাস, পাস পো 

তাহা সে সময়ে বাঙ্গালার নবাবের এবং. দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ 

বিশ্ময় ও ভীতির সহিত 'শুনিতেন। বাঙ্গালী এখন সাধারণের 
নিকটে ভীরু বলিয়া ধিকৃত হইতেছে; বাঙ্গালা এখন কতিপয় 

অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ধণ্য সন্তানের প্রস্থৃতি 

বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ করিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালা পূর্বের 
কৃখনও এরূপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে 

বাঙ্গালার অধঃগতন হইয়াছে; অনেক অকার্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী, 

মনস্থিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু বাঙ্গালা পৃর্ব্বে কখনও 

. আত্মগৌরবে বিসর্জন দেয় নাই। যখন দিল্লীর মুসলমান-সম্ত্রাট্গণ 
ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন, দেশের পর দেশ যখন তাহাদের 

পর্দানত হইতে থাকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদের 

স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার বিজয়সিংহ হুম্তর সাগর 
অতিক্রমপূর্ববক দেশাস্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। বাঙ্গালার 

গঙ্গাবংশীয়েরা বাহুবলে উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়া! ইতিহাসের 
নিকটে সম্মান পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজারা বিজয়িনী 
সেনার অধিনায়ক হইয়া, বিজয়-মহিমায় সংবদ্ধিত হইয়াছেন। 
বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদের শুরত্ব ও বীরত্বে দিল্লীর 
সম্রাটুকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালব সীতারামও ক্ষমতা 
ও তেজশ্বিতায় বীরেন্দ্রসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ্র হয়েন। বাঙ্গালার বীধ্যবস্ত 

পুরুষসিংহেরা! যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন, এবং প্রশস্ত 
ক্রীড়াভূমিতে কৃত্রিম .যুদ্ধ করিয়া, দর্শকদিগের ভ্রীতি-সম্পাদনে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। বাঙ্গালা পূর্বে কখন আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি 

দেয় নাই। যত দিন ইতিহাসের মধ্যাদা থাকিবে, যত দিন দেশহিতৈ- 
ধিতার সন্মান অক্ষুণ্ন রহিবে, যত দিন পূর্বস্বতি সমবেদনার প্রাধান্য 
রাখিতে প্রয়াস্ পাইবে, তত দিন সত্যনিষ্ঠ সহৃদয়গণ ুক্তকৃণ্ঠে 
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পপি সস পা শিস পা পা সি শপ পা পিপি পি শাসপিপাসপাশি পািশাসিপিশিসপপাস্পিপাস্সি 

গভীরম্বরে কহিবেন, _বাঙ্গালা পূর্ব্ব কখনও আত্মগোৌরবে অলাঞ্জলি 
দেয় নাই। 

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনায়ক 

হইলেন। ক্রমে অনেক ভূসম্পত্তি তাহার হস্তগত হইতে লাগিল। 

বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে 

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহমুদ্পুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল»। 

সীতারাম আপনার ভুজবলে “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” এই কথা* কার্ধ্যে 
পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি পরপীড়িত, পরপদানত দুঃখীর 
উপকার করিতেন | যেখানে নিঃসহায় ও নিঃসবল ব্যক্তির কষ্ট দেখি- 

তেন, সেইখানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে উদ্ভত হইতেন। এই 

সময়ে যশোহরে দ্বাদ্বশ চাকলা ছিল। এ চাকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর 

সম্রাট কে রীতিমত রাজস্ব দিতেন না। সম্রাট ফবুরোখশের বীরশ্রেষ্ঠ 

সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এখন তীহাকেই এ অবাধ্য 

ভূম্বামীদিগের দমন জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহের অন্ুরোধপত্র 
পাইয়। সীতারাম সকল ভূম্বামীকে আপনার অধীন করিয়া, দ্বাদশ চাক- 

লার অধিপতি হইলেন । সম্রাট, সন্তুষ্ট হইলেন। তেজস্বী সীতারাম 

অসামান্য তেজস্ষিতার পরিচয় দ্িলেন। বৈতবহীন সামান্য লোকের 

সন্তান আপনার ক্ষমতায় “রাজা” হইলেন। তাহার গৃহ সম্পত্তিতে 

'পরিপুর্ণ হইল। তিনি পরোপকারব্রত হইতে স্বলিত হইলেন না। 

রাজা সীতারাম রায় পুর্ব্বের ন্যায় ছুঃখীর দুঃখমোচনে, বিপন্লের বিপত্তি- 

নিরারণে, অসহায়কে সাহায্য দ্রানে, নিঃসন্ঘলের সন্বল-বিধানে ব্যাপৃত 

রহিলেন। 

বাঙ্গালার নবাব মুর্শির্দকুলি খাসীতারামের নিকটে রাজস্ব চাহিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু ীতারাম নবাধের কথায় কর্ণপাত করিলেন না 
এবং নবাবের নিকটে কোনও প্রকারে অবনত হইলেন না। তিনি 



১২২ আধ্্যকীণ্তি ৷ 

তেজ্থিতার সহিত নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন,__“আমি নবাবের প্রজা 
নহি। আমার নিকটে ব্বাজন্ব প্রার্থনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি 
যশোহরের স্বাধীন রাজা |” নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন ; সীতারামের শাসন 
জন্ঠ সৈন্য পাঠাইলেন ; ভূষণার মুসলমান ফৌজদ্ারের সহিত সীতা-, 
রামের যুদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীতারামের 
বীরত্বে,সীতারামের সাহসে, অধিকন্তু সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর 

অপুর্ব বোৌশলে, মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। বাঙ্গালার বীর- 
পুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিলেন এবং প্রকৃত বীরত্ব দেখাইয়া, 
মবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন। 

এই সময়ে আবুতোরাপ নামক একজন সেনাপতি ভূষণার ফৌজ- 
দারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ তীহাকে যথানিয়মে 
সনন্দ দ্িলেন। আবুতোরাপ সীতারামের দমন জন্য রাত্রিকালে 

তাহার মহমুদপুর ছুর্গের নিকটে উপনীত হয়েন। এই সময়ে সীতারাম 

সতরঞ্চ থেলিতেছিলেন। খেলায় হারি হওয়াতে ধ্লাজা সীতারাম রার 

বিরক্ত হইয়া, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভৃতক্ত মেনাহাতী 
প্রভুর কথা সার্থক করিবার জন্য সেই রাত্রিতেই আবুতোরাপকে 

আক্রমণ করেন এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পরদিন 

প্রাতঃকালে তদীয় ছিন্ন মন্তক সীতারামের নিকটে আনিয়া" দেন। এ 

মস্তক দেখিয়াই, রাজা সীতারাম রায় সাহসী সেনাপতিকে পুরস্কার 

দিয়াছিলেন, এবং নবাবের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্ধ্য জানিয়াঃ মেনাহাতীকে 

সৈম্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কহিয়াছিলেন ; কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, 
লীতারামের সহিত যুদ্ধে আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হয়েন। 

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খা! চিন্তিত হইলেন । 
নাটোরের রাজা বঘুনন্দন নবাবেয় দেওয়ানি করিতেন। নবাবের 

অনুরোধে রঘূনন্ধনের জ্যেষ্ঠ সহোনর রাজা রামজীবন সীতারামের 



সীতারাম রায় । ১২৩ 
সাপ প ও লস্ট 

দমনের কৃতসঙ্কল্প হইলেন।. ত্বাহার সাহসী কর্মচারী দয়ারাম রায় 
এই কাধ্যসাধনের উপায় নির্ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর 
বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন। হিন্দু হিন্বৃত্বের অবমাননার জন্যে হিন্দুর 
লর্ববনাশে উদ্যত হইয়! উঠিলেন। ইহাদের উদ্যম সর্বাংশে সফল হইল। 

ইহারা সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া, সীতারামের সেনাপতি মেনাঁ- 
হাতীকে কোৌশলক্রমে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চেষ্টা সম্ভল 

, হইল । বিপক্ষেরা কৌশলক্রমে নিরন্ত্র মেনাহাতীকে খলবিদ্ধ* করিল । 
চক্রাস্তকারী স্বদেশীয় শক্রুর হস্তে মেনাহাতী নিহত হইল। রাজা 

সীতারাম রায় প্রভৃতক্ত সেনাপতির মৃত্যুতে নিরতিশয় কাতর হইলেন। 

তিনি যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া, শক্রর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

কেহ কেহ কহেন) নবাবের সৈন্য চারি দ্বিক হইতে আসিয়া তাহাকৈ 

অবরুদ্ধ করে। যাহা হউক, নবাবের সেনাপতি সীতারামকে অবরুদ্ধ 
করিয়া দরবারে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সীতারাম আপনার 

অঙ্গুরীয়স্থ হীরকলেহনে দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ণ যৌবনে পুরুষসিংহ 
আপনার ইচ্ছায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ; মতান্তরে, রাজা 
সীতারাম মুর্শিদাবাদের কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়”লেহনে আত্মবিসর্জবন 
ফরেন। 

রাজা সীন্তারাম রায় যশোহর়ে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন 
" করা্য়াছেন ; দেবতার উদ্দেশে অনেক অষ্রালিকা নির্মাণ করাইয়া 
আপনার অচলা দ্বেবতক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহমুদ্বপুরের দুর্গ 

তাহার একটি প্রধান কীর্ভি-চিহু। তাহার আদেশে সুদক্ষ শিল্লিগণ 
আসিয়া এই দুর্গে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত করিত। টাকার শিল্পকরকর্তৃক 
উৎকৃষ্ট কামান নির্মিত হইত । এই সকল কামানে মহযুদ্রপুর ছুর্গের ' 
গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল! রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্সাগর আজ 
পর্যাস্ত যশোহর জেলায় সর্ধপ্রধানন জলাশয় ঘলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 
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সদা পাস লিলি সী সা পাম্পি সিপাস্টিসটিপাস্টিপীস্িপিসট পানি পাসটিলাস্টিপাস্টিসি পাটি পা পিসি পাসমিিিপীসটি পাস লা পাস শসা ৮ ৬. পি পি পা 

এখন রাজা লীতারীম রায়ের অনেক কীর্ভির.ভগ্রাবশেষ অনস্ত কাঁলের 

অপার শক্তির পরিচয় দিতেছে | সীতারামের শাসনে মহমুদ্পুর সবি- 

'শেষ সমৃদ্ধ ও গৌরবান্িত হইয়া উঠিয়াছিল । এ সময়ে ইদানীস্তন মহা- 
নগরী কলিকাতা ব্যাপ্রাদ্দি হিংজ্রপশুপুর্ণ জঙ্গলে পরিৰৃত ছিল এবং 

এ সময়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালার হর্তা;' কর্তী ও বিধাতা শ্বেতপুরুষগণ 
বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের বেশে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন : 

ওল 

সংযুক্তা | 
রয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ অতীত হইয়াছে । দিল্লীতে চৌহান- 

কুলরবি পৃর্বীরাজ আধিপত্য করিতেছেন। কান্যকুজ বাঠোর কুলশ্রেস্ঠ 
জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে । মিবার পরাক্রাস্ত সমরসিংহের শাসন- 

মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে । আধ্যাবর্তের আর্য মহাপুরুষগণ স্বাধীন 
ভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালন! করিতেছেন । আধ্যগণের কীত্তি-কলাপ 

চারণদিগের ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চারিদিকে উদ্ঘোষিত 
হুইতেছে। কান্কুজলম্্রী সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসবের কাহিনী প্রসিদ্ধ 
কবি চাদ বর্দের রসময়ী কবিতায় গ্রথিত হইয়া, রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগক্ষে 

আমোদিত করিতেছে । 

সংযুক্তা কান্যকুজরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা | ১৭ শ্রীঃ অন্দে তাহার 

জন্ম হয়। লংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শন্বরূপ ছিলেন। 

তাহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না; এঁ সৌন্দর্যের সহিত অসামান্ট 

উদ্বারতা ও মনম্বিতাও ছিল। মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই 
মহালক্ষীর স্বয়ংবরের উদুযোগ হইতে লাগিল । ভারতের বহু বলঘৃপ্ত 



সংযুক্ত] । | ১২৫ 

ষতরি-রান্দগণ এই অতুল্য ললনারত্ব লাভের জন্য ক্রান্তকুল্সে সযাগত 

হইতে লাগিলেন। 

আত্মবিগ্রহে তারতের সর্ববনীশ হইয়াছে । আত্মবিগ্রহের স্থযোগে 
বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন! 

' উপস্থিত সময়ে দিল্লীশ্বর পৃর্থীবাজ ও কান্যকুর্জরাক্ত জয়চন্দ্রের মধ্যে 

ঘোরতর বিদ্বেষভাব ছিল ; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাি হইত। এই আত্ম- 

বিগ্রহে শেষে দিলী ও কাঁঠ্ঠকুজ উভয়েরই পতন হয়। উভয় জনপদই 

মহম্মপ্র গোরীর অধীনতা স্বীকার করে। 

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুক্জ লক্ষী সংযুক্তার স্বয়ংবরের পৃর্ব্বে রাজস্য় 

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের 

অভীষ্ট মহাঁজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন হয়। আত্মবিগ্রহপ্রযুক্ত যজ্স্থল 
দিল্লীশ্বর পৃর্থীরাজ ও তদীয় পরমবন্ধু মিবারপতি সমরসিংহের আগমন 

হইল না। ইহারা উভয়েই জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ অগ্রাহা করিলেন; জয়চন্্র 
এজন্য অভিমানী হইয়া)পৃর্বীরাজের ও সমরসিংহের ছুইটি হিরগ্ময়ী প্রাতি- 

মুত্তি নির্মাণ করাইলেন। এই প্রতিমুত্তদয় দ্বাররক্ষক ও স্থালীপরিফ্ষারের 
বেশে সজ্জিত হইয়া, সভামণ্ডপে স্থাপিত হইল। এদিকে রাজস্থয়ের 

কার্য্য শেষ হইলে, সংযুক্তার স্বয়ন্বরের উদ্ফোগ হইতে লাগিল। ভার- 

তের গুণগ্টে রবশ্রেষ্ঠ ভূপাতগ্রণ ,একে একে কান্যকুক্জের ম্বয়ংবর-সতা 
অলম্কত কর্রিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্ত 

স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় সঙ্জিত হইয়া, হস্তে বরমাল্য লইয়া ধাত্রীর 
সহিত সভাগৃহে সমাগতা হইলেন। ৃ | 

যে গুণান্থুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়! মানবী প্রকৃতিকে দেবতাবাহ্বিত 
করিয়। তুলে, তাহা কখনও সামণন্য বাহ আবরণে নিবারিত হয় না। 

সংযুক্ত! ইহার পুর্ব্বেই পৃর্থীরাজের, অসামান্য বীরত্বের বিবরণ গুনিয়া 
তত্প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এখন পিতার শক্রতায় নে আপি 



১২৬ আধ্্যকীন্তি । 

নিরাকৃত, হইল না । তিনি লাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমালয দিতে 
ইচ্ছা করিলেন। স্থুশোভন সভামগডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি 
তীহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া 

 পৃর্থীরাজের হিরগ্নয়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। 
জয়চন্দ্র দুহিতার এই অসুষ্টপুর্বব কার্যে ভিয়মাণ হইলেন । স্বয়ংবরস্থলীর 
রাজগণ তাতৃশ রূপগুণসম্পন্ন ললনারত্বলাভে হতাশ হইয়া, আপনাকে 
ধিক্কার দ্বিতে লাগিলেন । 

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণসংবাদ দিলীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। 

মংবাদ পাওয়ামাব্র, তিনি সৈনিকদল লইয়৷ কান্তকুক্সে উপনীত হইয়া 
'সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন । জয়চন্দ্র কন্যারতেের 

টদ্ধারার্থে যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন। কান্তকুক্জ হইতে দ্বিল্লীতে যাই- 
বার পথে, পাঁচদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। শেষে 

পৃদ্বীরা্দ জয়লাভ করিলেন । অয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় শ্বীকারপূর্ববক 
ক্ষুবহদয়ে কান্তকুজে প্রতিনিবৃস্ত হইতে হইল *। 

পৃদ্বীরাজ এ অসামান্ত ললনারত্বের অধিকারী হইয়া, অন্ুক্ষণ তদগত- 

চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দংযুক্তার অসামান্য গুণে 

স্বর্গস্থখও তাহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল । সংযুক্তা অল্প সময়ের 

মধ্যেই ভর্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। 

পৃ্থীরাজ যখন এইরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিলেন,সংযুক্তা যখন 
* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্ীরাজের স্ব্ণময়ী প্রতিমু্তিকে দ্বাররক্ষকের পদে 

স্থাপিতঃকরাতে পৃথীরাজ কুদ্ধ হইয়। সৈন্যসামস্তদমভিব্যাহথারে কান্/কুজে গমন- 
পুর্ধবক জয়চন্ত্রকে যুদ্ধে পরান্ড করেন। এই সময়ে সংঘুক্ত। পৃথ্ীরা্রকে দেখিয়া 

ঘনে যনে তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্ত পিতৃ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 

হইয়উত্তর করেব, তিনি পৃথ্ীরা্জকেই বিবাহ করিধেন। পৃথ্যীরাজ লোক- 

পরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কাঞ্যকুজে প্রিয়া, সংযুক্তাকে ত্বকীর় রাজ- 

ধানীতে আনয়ন ফরেন। 



সংযুক্ত । ১২৭ 
পোপ রস সা পো সি লি পাস পাস 

এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়া আহলাদসাগরে ভাসিতেছিন্সেন) তখন 

শাহাবদ্দীন গোরী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। সংযুক্তা আসন্ন শক্রুর 

হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্রপর হইলেন ৷ কিরূপে বিপক্ষ 
সৈন্ত বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ভারতভূমি রক্ষা. 

'পাইবে, এই চিন্তাই তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল । 
তিনি ভর্ভাকে চতুরঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীদ্রই রণক্ষেত্রে 
যাইতে অন্নুরোধ করিলেন । সংযুক্তার যত্র কেবল &ু অন্ুরোধমাত্রেই 

শেষ হইল না । তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীরস্বরে 

পৃর্থীরাজকে কহিলেন,--“জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । আমরা! 
আজ যে জীবনকআ্রোতে দেহ ভাসাইয়! পাধিব সুখ উপভোগ করিতেছি; 

হয়ত কালই তাহা! অনস্তকালসাগরে বিলীন হইতে প্ারে। ঈঁতৃশ 

ক্ষণভঙ্গুর দ্রেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, চিরস্থায়িনী কীর্তিতে জলাঞ্জলি 
দেওয়া! বিধেয় নহে । যিনি মহৎ কাধ্য সাধন করিতে গিয়া, প্রাণ বিস- 

ভন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্তমান থাকেন। আমি আশা 

করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমরতার দিকে মনোযোগী 
হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শক্রর দেহ দ্বিখগ করুক, 
তোমার অধিষ্ঠিত তেজন্বী অশ্ব শক্রর শোণিতআোতে সম্ভরণ করুক, 

এই মহৎ কার্যে" মৃত্যুকে ভয় করিও না, তোমার চতুরঙ্গ সৈনিরদল 

হির হর? ধরনিতে চতুর্দিকৃ প্রতিধ্বনিত করুক, রণস্থলের ভয়ঙ্কর ভাবে 

ভীত বা বিমুখ হইও না। দাহস, উদ্ভম ও যত্তের সহিত স্বদেশের 

স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্ধাঙ্গভাগিনী হইব | 
বীরবালা, বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজোগর্ড বাক্য নির্গত 

হইয়াছিল; এইরূপ তেজস্বিত! ষপৃর্থীরাজের হৃদয়ে প্রবেশ টির 
তাহাকে উৎপাহিত করিয়া তুলিয়াছিল । 

অবিলঘ্ে ৈনিকগণ সমবেত হইয়া, যুদ্ধে যাত্র! করিল। ভারতের 



রি 

১২৮ আর্ধ্যকীত্তি । 
৮০ ০ পাস লি এছ 2 সির তত সিস্পিস্সিপস্টিত সপ ঈি্প সি সপ সপ সপস্পস্সিপাসটিস্সি তি সা সপ বাস্পাসিলাস্টিতাসিলিস্সিপিস্পিপিসিপাি পাসিপিসটিপাসটি বাসটিণা সিসি প্টিপাশিপাস্টি পাটি পান্টি পািপাসমিপসিসি পালিত লািপাস্টি পদ পি? সিরাত স্ব 

প্রায় সহগ্র ক্ষত্রিয়বার এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন । 

আধ্যাবর্ডের রাজন্যকুলের “হর হর” ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত হইতে 

লাগিল। পৃর্থীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহবদ্দীনকে সমরে 

আহ্বান করিলেন। উত্তর-ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে € তিরৌরী 

ক্ষেত্রে) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল । বিপক্ষ সৈন্য ক্ষক্রিয় বীরগণের 
দুর্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল ; শক্রর পতাকা, শত্রর অস্ত্র 

ৃদ্বীরাজের হস্তগত হইল। শাহবদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ 

পরিত্যাগ করিলেন। পুর্থীরাজ রিজয়ী হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত 

হইলেন | : 
পরাজিত হইবার ছুই বত্গীর পরে শাহবদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপ- 

নীত হইলেন । এবারেও পৃর্থীরাজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈনিকগণ 

সমবেত হইতে লাগিলক্ষভ্রিয় রাঞগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের 

সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ববার 

বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব হইল । 

মহাবীর সমরসিংহ এই সময়ে দিল্লীতে উপনীত হইয়া, যুদ্ধের 

প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃর্থীরাঞ্জ তৎসযুদ্য় যত্বের 
সহিত লিখিয়া লইলেন | এদিকে, যুদ্ধযাত্রীর সকলেই স্ব স্ব পরিবার- 
বর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, দুহিতী, স্ত্রী সকলেই তাহাদ্রিগকে 

রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণভূমিতে দ্েহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া 
বিদায় দ্রিল। সংযুক্তা ভর্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে 
সাঞ্জাইতে হঠাৎ তাহার হৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; 
হঠাৎ দক্ষিণ-নেত্র স্পন্দিত হইতেৎলাগিল ; সংযুক্তা অনিমেষলোচনে 
পৃথ্বীরাঞ্জের দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটি মুক্তাফল কপোল 
বহিয়া বক্ষোদেশে পতিত হইল। পৃর্থীরাজ কালবিলত্ব না করিয়া 



সংযুক্ত। ১২৯ 
চি 

সৈনিকরলপহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্ত! ভর্াব গম্কনপথ 

নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃ শ্বাসসহকারে কহিলেন,“ বর্গ ব্যতি- 

রিক্ত বোধ হয় আর এই ধোগিনীপুরে € দিল্লী ) দয়িতের সহিত সন্মিলন 
হইবে না । 

'পৃর্থীরাজ দ্বশদ্বতীর তটে উপস্থিত হইলেন । চতুর মুসলমান নদীর ' 
অপর তট হইতে চাতুরীজাল বিস্তার করিলেন। হিন্দুগণ চতুরের 
চাতুরী বুঝিতে না পারিয়৷ উৎসবে মত্ত হইলেন। শাহবদ্দীন এ স্বযোগে- 

ঠাভাদ্িগকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দুসৈন্য তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়। 
সমবে প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনিতে 

নর্ভমান ছিল, ততক্ষণ তাহার! শক্রর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরি- 

শেষে তাহাদের দেহরত্ব তারতভূমির ক্রোডশায়ী হইতে লাগিল্গ। তিন, 
দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সমরসিংহ সমরক্ষেত্রে বীরশধ্যায় শয়ন করিল। 

পৃর্থীবাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত ও শেষে শত্রুর হস্তে নিহত 
হইলেন। ক্ষভ্রিয়শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্য ববি ভুবিল? 
সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইল । 

অবিলম্বে এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পহুছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র 
সংযুক্ত! চিতা সজ্জিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতানলের শিখা 
গগন স্পর্শ করিল্! *সংফুক্তা রত্রময় আুলঙ্কাররাশি দূরে নিক্ষেপপূর্ববক 
ুক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তপুষ্পমাল্য ধারণপুর্বক এ অনলে প্রবেশ 
করিলেন । নিমিষমধ্যে তাহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভম্মরাশিতে 
পরিণত হইল । 

পুর্থীরাজ সংযুক্তীকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, তত 
দিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। টী'দ কবির 

গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসামান্য পাতিব্রত্যের 
বিবরণ বণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দুষ্টান্তস্থল, স্বর্স্থ দেবীনমাজে 
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রাজসিংহের রাজধণ্ম। ১৩১ 
্ 

পস্পর্তী পিসি, সস পপি রি তামিল 

বরণীয়া ।* পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে'.তীহার নাম 
সমাবেশিত হইবার যোগ্য । 

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ কারলে, সংযুক্ত|/ঘটিত অনেক চিহ্ু 

তুষ্ট হয়। যেছুর্গ সংযুক্তার বিলাসক্ষৈত্র ছিল, তাহার প্রাচূর আচঙ্ষ 

পধ্যস্ত বর্তমান রুহিয়াছে ; যে প্রাসাদে সংযুক্ত। পতিসোহাগিনী হইয়া" 

অবস্থিতি করিতেন, তাহার স্তম্তরাজি আহপধ্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্রাহ 

বশেষ শোভিত করিয়াছে । কলের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে এ 

ভগ্রাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এচ সমরে শী ভগ্নাবশেষের ইষ্ট করাশি 

অন্ত প্রাপাদের দেহ পারপুই করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সং্যুক্তা 

কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত ভইবে না। তীহার স+লতা, তাহার 

পাতিত্রাত্য, তাহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাহাকে পবিত্র ইতিহাসে 

জাজ্বল্যমান রাখিবে। 

রাঁজনিংহের রাঁজধন্ | 
আওরঙ্গজেব দিল্লীর মযুরাসনে অধিরোহন করিয়াছেন। তাহার বৃদ্ধ 

পিতা কারারুদ্ব-ুইয়াছেন। তাহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে রাজন্- 

»প্রাপ্তিব্র আশার সহিত আম্মপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । নিষ্ঠুর সত্তা 
দয়াধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীরস্বজনের শোণিতপাত করিয়া চিরভক্তি- 

ভাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, সাত্রাজ্যস্ুখসস্তোগ করিতে- 

ছেন। এই সময়ে ছুই জন হিন্দুবীর সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান হয়েন। দক্ষিণাপথে মহারপ্ট্ররাজ শিবাজী অপূর্ব তেজন্িতার 
সহিত হিন্দুর গৌরব রক্ষা করেন। ,আধ্যাবর্ডে মিবারের অধিপতি 
রাজসিংহ লোকাতীত দুতার সহিত প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দেন। 



১৩২ .. আর্ধ্যকীত্তি | 
4 জি সির ক সিসি 

শাসটিপাস্িসস্প পাপা পতি 

আন্ওরজজেব বিশ।ল সাভ্রাজ্য অধিকার করিয়া, হিন্দুধর্মের প্রতি 

ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাইতে , লাগিলেন । ধন্ান্ধতার সহিত তাহার 

ভোগস্পৃহ! বাড়িতে লাগিল । তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলা- 

্বীর লবতণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্ধত হইলেন। রাজপুতবালাকে 
আনিবার জন্য অবিলম্বে রূপনগরে ছুই হাজার অশ্বারোহী প্রেরিত 
ক₹ইল। কিন্তু তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; 
বিধনদর্ণ "মোগলের মহিষী হইয়া আপনার বংশের অবমাননা করিতে 

ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঘৃণা ও বিরাগের সহিত মোগলসম্া্টের 

দ্বার্তিকতার সমুচিত পত্বিশ্শোধ দিতে প্রস্তত হইলেন । তাহার স্মৃতিতে 

বাণা রাজসিংহের অলোকসামান্য গুণগ্রাম বিরাজ করিতেছিল। 

রপনগরের' রাজবালা এঁ অলোৌকিক-গুণসম্পন্ন পুরুষসিংহের অস্কলক্ষ্মী 
হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন মোগলের অবৈধ প্রস্তাব শুনিয়া, 

তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও অভিমানে তেজস্থিনী 

রাজবাল! বাণা রাজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,_“রাঁজহংসী সারসের 

সহচরী হইবে ? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত 

হইতেছে, সে বিধন্মীকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদ্দি আমার 
সন্মান রক্ষা করা না হয়, যদি চিরপবিব্র আর্ধ্যগৌরব অক্ষুপ্ন না থাকে; 

নেখগলের কঠোর হস্ত যদ্দি আমাক্ষের চিরন্তন ঈর্যাদ্রার বিলোপসাধনে 

উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমাদের বংশের প্রাতঃম্মরণীয়া. গপ্ধিনী , 

প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া, অস্তিমে অনস্তস্থখের অধিকারিণী 

হইয়াছিলেন, আমিও, অসঙ্কৃচিতচিত্তে সেই পথ অবলম্বন করিব ।” 

রূপনগরের পুজনীয় কুলপুরোহিত-রাণ! রাজসিংহের নিকট যাইয়া, 
বাজপুতবালার এই কথা জানাইলেন। বাজনিংহ আপনাদের বংশ" 

মর্যাদার সম্মান, রাখিতে উদ্বাসীন হইলেন না । তিনি একদল দাহসী 
রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আরাবলীর পাদদেশ অতিক্রম পূর্বক রূপনগরে 



রাজাসংহের রাজধন্ম | ১৩৩ 
লাস পপ সপ পাস 

উপনীত ছইলেন। তাহার পরাক্রমে মোগল-সৈন্ত পরাজিত-হইল। 

তেজ্বী ক্ষত্রিয়বীর তেজস্থিনী ক্ষত্রিয়বালাকে উদ্ধার করিয়া, আপনার 
রাজধানীতে আমিলেন। প্রবলপ্রতাপ মোগলের বিপক্ষতাতেও 

রাজপুতের রাজধরন্ম্ের সম্মানহানি হইল না। 

এদিকে আওরঙ্গজেবের অপকর্মের শাস্তি হইল না1।৬. সত্্রাট্ 
হিন্দুদ্িগকে আধকতর নিগৃহীত করিবার জন্য “জিজিয়” করু 

স্থাপন করিবার ইচ্ছা কব্ধিলেন। এই কর কেবল* হিন্দুদ্রিগকেই 
দিতে হইত । তাহার আদেশে আন্বেররাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবাজীর 

প্রতাপ খর্ব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; 
মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত নিংহ রাজকীয় কার্যযসাধনের জন্য 

কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই মোগলরাজানত্বর প্রধান 
অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন । মোগলসম্রাট ইহাদের বিশ্বস্ততা এবং ইহাদের 
কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময়ে অনেক সঙ্কট 

হইতে রক্ষ। পাইতেনে। “জিজিয়1” করস্থাপনের সময়ে পাছে ইহারা 
ঘোরতর আপত্তি করিয়া অভীষ্ট বিষয়ে অন্তরায়স্বরূপ হয়েন, এই 
আশঙ্কায় আওরজজেব গোপনে বিষ-প্রয়োগ করিয়া, উভয়েরই প্রাণনাশ 

করিবার আদেশ পাঠাইলেন। আদেশ কাধ্যে পরিণত হইল । "বিশ্বস্ত 

রাজপুতদ্বয় আপন্জাদের বিশ্বস্ততা দেখ ইতে গিয়া, বিদেশে অনন্ত নিদ্রক 
*অভিভূত হইলেন । যশোবন্তেব্র মহিষী আপনার শিশুপুজ্র অজিত- 
সিংহকে লইয়া, কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন ; মোগল- 
সম্রাট তাহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু 

তাহাদের রক্ষক পরাক্রাস্ত ছুর্গাদাস এই আদেশে অবনত-মস্তক 

হইলেন না। আড়াই শত মাত্র সাহসী রাজপুত একটি গিরিসঙ্কটে 
পাচ হাজার মোগল-সৈন্তকে আটক কুরিয়া রাখিল। এই অবসরে 

যশোবণ্ডের . বনিতা নিরাপদ স্থানে উপনাত, হইলেন। এদিকে 



১৩৪ আর্্যকীর্তি । 
পি 

শি পি ছি লি ৩ 

রাজসিইহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া, 

অজিতসিংহ ও তাহার. মাতনকে রক্ষা কবিলেন। তাহার আদেশে 
ইহাদের আবাসস্থান নিরূপিত হইল, তীহার আদেশে মোগল-সমাটের 
আক্রমণ হইতে ইহাদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ 

নিয়োর্জিত হইতে লাগিল। রাঁণা রাজসিংহ স্বয়ং ইহাদের প্রধান 

রক্ষক হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ রাজনিংহ আওরঙ্গজেবের কঠোর 

আদেশ*উপেক্ষ/ করিয়া নির্গাকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথা, 
জননীর মর্যাদা রক্ষা করিলেন । 

আওবজজেবকে “জিজিয়া” কর-স্থাপনে উগ্ভত দেখিয়া, রাণ। 

বাজসিংহ মন্াহত হইলেন। ভারতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুজাতির 

অবমাননা 'হইবে, আধ্যগণ মুসলমান-হন্তে নিগৃহীত হইতে থাকিবে, 
ধশ্শান্ধ সম্রাট আপনার ধর্্স্প্রদ্বায়কে বাদ দিয়া, অর্থের জন্যে কেবল 

হিন্দুর্দিগকেই নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এ ক্ষোভ তাহার 

হৃদয় হইতে অন্তহিত হইল না। রাজধর্্মবিৎ রাজন্যশ্রেষ্ঠ নির্ভয়ে এ 
অনুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার ধমনীতে 

শোণিতবেগ খরতর হইল? হৃদয়ে অপুর্ব তেজস্বিতার বিকাশ হইল; 

ক্ষোত, রোষ ও অপমান, মানসক্ষেত্রে একেবারে উদ্দিত হইয়া 'তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তিন “হিন্দুগণের অধিনায়কস্বরূপ হইয়া, 
হিম্দুজাতির সম্মানিত নামে আওরজজেবকে পত্র লিখিলেন £__ " 

“সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক । স্থ্্য্য ও চন্দ্রের 

স্তায় গৌরবান্বিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক । আপনার 

শুভাকাজ্জী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন বহিয়াছি, 

তথাপি সমুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ক্রি 
নাই। এই হিন্দুস্থানের রাজা, বায় ও সামস্তগণের ইরাণ। তুরাশ, শাখ ও 

রুমের ভূপতিগীণেরঃ সপ্তখতু জনপদ্দের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও 
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জলপথ খ্াত্রিগণের সর্ববাজীণ, উপকার-সাধনে আমি সর্বদা প্রস্তুত 
রহিয়াছি । এ বিষয়ে বোঁধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ নাই । এইজন্ট্ে 

, আমি আমার পূর্ব্বরূত কাধ্য স্মরণ এবং আপনার সৌজন্যের উপর 
নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংস্থষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন 

করিতেছি । আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ 

মনোযোগী হইবেন | | 

.. “আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকঞ্চ্ীর বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনি বহু অর্থ অপন্যয় করিয়াছেন, এবং 

আপনার শুন্য ধনভাপগ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যে একটি বিশেষ কর সংগ্রহ 

করিবার আদেশ দিয়াছেন । 

“আপনার স্বগাঁত্র পূর্বপুরুষ মহম্মদ জালালউদ্দীন অকবব*্সমদর্শিতি 
ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসর কাল 'এই সাম্রাজ্যের কাধ্যনির্বাহ করিয়া- 
ছেন। তাহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই স্ুখস্বচ্ছন্দে ছিল। 

ঈশা, মুসা বা মহম্মদের শিষ্াই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির তিন্ন ভিন্ন 
সম্গরদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলেব প্রতি অনুগ্রহ ও উদ্বারভাব 

প্রদর্শন করিতেন । এইব্রপ সমদ্র্শিতার জন্ে তাহার প্রঙ্গাগর্ণ কতজ্ঞ- 

তার আবেশে ভীহাকে জগদৃগুরু বলিয়। অভিহিত করিত । 

“স্বর্গীয় কুরউন্দীন জাহাগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজাপাঙন্র 

*করিয়াছেন। মিব্ররাজগণের প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তিনি সকল সময়ে 

সকল বিষয়েই কু তকার্য্য হইতেন। 

“মহিমান্বিত শাহজঙা বত্রিশ বৎসর শাসন-দণ্ডের পরিচালনা 

করিয়া, দয়া ও ধর্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার-_অক্ষয়* সুখ্যাতির অধিকারী 

হইয়াছেন। 
“আপনার পূর্ববপুরুষগণের পোকহিতকর কার্য এইরূপ। তাহারা 

এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ করিতেন, 
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সেইখছ্জনেই 'বিজয়লঙ্ষমী ও সৌভাগ্যন্রী তাহাদের অগ্রবর্তিনী হইত। | 
তাহারা অনেক দেশও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন, 

কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপন্র সাম্রাজ্য হইতে স্থলিত হইয়াছে! 

এখন অত্যাচার ও অবিচারশ্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; 

সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান রূপে হস্তভষ্ট হইয়া পড়িবে! 

আপনার প্রজার। পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক 

প্রদেশ, ছুঃখদর্মরদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে । যখন রাজ্যাধিপতি 

অর্থশূন্ত হয়েন, তখন সন্ত্রান্ত লেকের অবস্থা আর কি হইতে পারে 
সৈনিকগণ বিভক্ত হইয়| উঠিাছে, বণিকেরা নানারূপ আভযোগ 

করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রি 

কালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্ে 

উন্মত্ব হইয়া সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে 

“যে রাজ্যাধিপিতি এইরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে 

নিগীড়িত'করিবার জন্যে আপনার ক্ষমতার বিনিয়োগ করেন, তাহার 
মহত কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ? এই স্থুর্দঘশার সময়ে পূর্ব হইতে 

পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্টৃস্থানের সম্রাট হিন্দুধন্মনের উপর 

ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও দন্যাসীর্দিগের নিকট 

হইতে করগ্রহণ করিবেন। ন্ুপ্রসিদ্ধ তৈমুঘ্ধধংশের »গৌরবের প্রতি 

অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জনস্থানবাসা নিরপরাধ তপস্বী:. 
দ্িগের উপর আপনার ক্ষমতার (বস্তারে উদ্ধত হইয়াছেন। আপনি যে 

কোন স্বীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, 

ঈশ্বর সমগ্র মানবজ্ধাতিরই ঈশ্বর, তিনি কেবল মুসলমানদিগের ঈশ্বর 

নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উতয়ই "তাহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল 
তাহার প্রবন্তিত রীতিমাত্র । তিনিই সকলের আঁন্তত্বের আদি কারণ ! 

আপনাদের ধর্দমমন্দিরে তাহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দ্েবালয়ে 

পাপ সা সা ই সস ক ৬০ ০ তত পিস পস্টিপাস্পাসিপাসপিসিপাস্পিশাছি লািতি সস পিসি পিল টির পেস ৬ পাস? ছল 
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ঘণ্টাধ্বনিকালে তিনিই সম্পৃজিত হইয়া থাকেন। : অপরাপর লোকের 
ধর্ম ও আচারের অবমানন! করা, আর , সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছার 

। বহিভূতি কাধ্য করা উভয়ই সমান | যখন আমরা কোন চিত্র বিরুত, 

করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতঃ আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে । . 
এই জন্তে কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া" 

্বগয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে! 
“আপনি হিন্দুদিগের নিকটে যেকর চাহিতেছেধ, তাহ] ন্যায় 

পরতার বহির্ভংত। উহা সাধু রাজনীতিরও অন্থুমোদিত নহে। উহাতে 

দেশ রিনি দরিদ্র হইবে। অধিকন্ত উহা হিন্দৃস্থানের প্রচলিত 

নিয়মের একান্ত বিরোধী । কিন্তু য্রি অপনার ধশ্মান্ধতা আপনাকে এ 

কার্যে প্রবৃত্ত করে, তাহ! হইলে ন্যায়পরতার নিয়মান্তসারে ধরহন্দুদিগের 

প্রধান রাজসিংহের নিকটে অগ্রে এ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে 

আপনার এই শুভাকাজ্ীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু 

পিগীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও মহান্ু- 

তবতার লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরতা ও সম্মানের 

সহিত শাসনকাধ্য নির্বাহ করিবার নিমিত্ত আপনাকে সদ্ৃপদেশ 

দিতে উদ্দাপীন রহিয়াছেন,। ইহাতে আমার শিরতিশয় বিস্ময় 

জন্মিতেছে 1” 

ব্লাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ সৌজন্য অথচ এইরূপ ভিন ও 

এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, 
এইরূপ (তৈজম্ষিতা এবং এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দ্ি্পলীর সম্াটুকে 
অপকন্থে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজনীতির 

উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদ্বারঙার মহিমায় এবং প্ররুত বীরত্বের 

উচ্ছধাসে এ পত্র পৃথিবীর যে কোন স্ত্যদেশের রাজনীতিজ্ঞের মিকটে 
সমুচিত সম্মান পাইতে পারে। এ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দুর হিন্দুত্ব 

৯৮০৯৬ স্টপ 
পা 



১৩৮ আর্য্যকীত্তি ৷ 
সা সপ পিস সে টিসি পতিত সিসি পিসি স্পিরিট পি কপ সপ এরপর অপ এসি পি সস পাস ৮ পাস সা স্টপ 
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যাইতেছে । [ও 

উক্ত পত্র এবং যশোবস্ত সিংহের স্ত্রীর বিমুক্তির সংবাদ পাইয়া 

মোগল-সম্রাট ক্রোধে অধীর হইলেন |: ক্রোধের আবেগে তিনি রাণা 
রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এই 

জন্যে বঙ্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাপথ হইতে তাহার পুক্রগণ রাজধানীতে 

আসিলেন। ইহাদের প্রতি এক এক দল সৈন্ঠের পরিচালনভার 

সমপিত হইল। আওরঙ্গজেব এইরূপে বনু সেনাপতি ও বহুসংখ্য 

সৈন্য লইয়া, মিবারের অভিমুখে ঘাত্রা করিলেন । এদিকে রাজসিংহও 

আপনাদের বংশের গৌরবরক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। তিনি সৈনিক- 

দল তিন ভাঁগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়- 
সিংহের উপর সমর্পণ করিলেন | ভীমসিংহ অন্য ভাগের অধিনায়ক 

হইলেন । বাণা স্বয়ং প্রধান ভাগের পরিচালনভাব গ্রহণ করিয়া সম্রাটের 
গতিবোধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পার্বত্য প্রদেশের আদিম 
অধিবামিগণও আধ্যাবর্তের হিন্দুস্র্যের সাহাযোর নিমিত্ত মিবারের 

রক্তত্র্ণ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হইল । 
' মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্ত ও আরাবলী পর্বতের 

উপর নির্ভর করিয়া, মোগলের বিরুত্দ্ধ দণ্ডায়মান হইলেন্'1 রাজকুমার 
জয়সিংহের পরাক্রমে বিপক্ষের খাগ্ভ-সামঞী সংগ্রহের পথ নিকুদ্ধ 

হইল। আওবঙ্গজেব দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ 
ভূগিতে লাগিলেন। তাহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব 

হইল। তীহার প্রিয়তমা মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃতা হইয়া, পর্ববতের 

অপর পার্খে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি রাজসিংহের নিকটে 
আনীড় হইলেন। রাজসিংহ তাহার প্রত সমুচিত আদর ও সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন, এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, আওরলদ্বেবের 

শি 
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নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাহার আদেশে মোগলের খাস্ত- 

সামগ্রী আনয়নের পথ বিষুক্ত হইল। তিনি.পরাক্রান্ত শক্ররও অনাহার- 
কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। রাজসিংহ বিধন্মী বিপক্ষের খাগ্-সামগ্রী-ু 
প্রাপ্তির স্থযোগ করিয়া দিয়া তাহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা 

করিলেন। রাজপুতবীবের হৃরয় এইরূপ উচ্চতর গুণে অলম্কৃত ছিল। 

এইরূপ উচ্চতর রাজধর্ম্নে রাজপুতবীর প্রাতংম্মরণীয় আর্ধ্যগৌরব রক্ষ] 
করিয়াছিলেন । 

কিন্তু মোগল উক্ত গুণ ও রাজধর্থ্বের সন্মান বাখিলেন না। 
তিনি রাণার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত তইলেন। ক্ষত্রিয়বীর ইহাতে কিছুমাত্র 

ভীত হইলেন না। তাহার সৈন্য সাহসসহকারে শক্রর সম্মুখীন হইল । 
আওরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও, তেজস্বী রাজপুতগণের ' গতিরোধ 

করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপুর্ববক পলায়ন 

করিলেন। তাহার পতাকা, তাহার হস্তী, তাহার যুদ্ধাস্্র বিজয়ী 
রাজসিংহের হস্তগত হইল । ১৭৩৭ সংবতের ফালন্তুন মাসে এই মহাযুদ্ধ 

ধটিয়াছিল। ১৭৩৭ সংবতে পুণ্যপুঞ্ময় রাজপুতভূমিতে রাণা রাজসিংহ 

বিজয়লশ্্মী কর্তৃক সংবর্দিত হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের মধুর 
বসন্তকালের বাসস্ত উৎসবের মধ্যে মিবারের' অধিপতি শত্রুর সম্মুখে 

অসামান্য সাহস ও শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন । 
রাঁজসিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলায়িতদিগের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা 

করেন নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া, স্ুরাতের দিকে 

অগ্রসর হইতেছিলেন। এই স্থানে বহুসংখ্য *লোক পলায়িতভাবে 

ছিল। রাজসিংহ উহাদিগকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। 
দয়া, ধর্ম ও সৌজন্যের উপদেশ তাহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। 

তিনি ভীমনিংহকে স্মুরাত আক্রমণ করতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। 

রাজনিংহ উদারতাগুণে এইরূপে রাজধর্ম রক্ষা রলরিয়াছিলেন। 
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সাহসে বীরত্বে.ও অধিকৃত রাজ্য-রক্ষণে তিনি প্রশংসার অতীত, রাজ- 
ধর্মের মধ্যাদা পালনে তিনি লমসাময়িক ইতিহাসে অদ্ধিতীয়, ছুরাচারের 

/দৌরাত্মযদ্মনে তিনি হিতৈষিগণের অগ্রগণ্য । তাহার প্রত্যেক কার্য্যই 
তদীয় মহত্ব ও মন্বিতার পরিচয় দিতেছে । তিনি পরোপকারব্রতকেই 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাহার প্রতিঠিত রাজসমুদ্রে * 
তদ্দীয় শিল্পবিষয়িণী সুকুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পধ্যন্ত এ 
শিল্পকীর্ডি রাজপুতনার শোভা সম্পাদন করিতেছে । 

* রাণ! রাজসিংহের আধিপত্যকালে মিবারে ভয়ঙ্কর দুর্ডিক্ষের আবির্ভ।ব হুয়। 

বছসংখ্য প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে । যাহাতে প্রজালোকে কোন কার্যে 

নিয়োজিত হইয়। উদরান্ের সংস্থান করিতে-”পারে, অথচ ক্রাজ্যমধ্যে একটি প্রধান 

কীর্তি স্থাপিত হয়, রাজসিংহের তাহাই উদ্দেশ্ঠ হইয়! উঠে। এই উদ্দেশে রাজ- 

সমুদ্রের প্রতিষ্ঠা হুয়, রাজসমুদ্র একটি বৃহৎ সরোবর | উহ মিবারের ২৫ ক্রোশ 

উত্তরে এবং আরাবলী পর্বতের পাদদেশের প্রায় ২ মাইল অন্তরে অবস্থিত । গোমতী 

নাষে একটি বক্রগতি গিরিনদীর শ্রোত একটি বিশাল বাধ দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়। এ 

হুদ প্রস্তুত কর! হয়। রাজসিংহ আপন্টার নামানুসারে উহানু, নাম 'রাজসমুদ্র; 

রাখেন। রাজসমুদ্রের উ ত্বরপশ্চিমে ও উত্তরপূর্ব ব্যতীত কল দিকেই উক্ত বিশাল 

' বধ বিস্তৃত রহিয়াছে। এ বাধ শ্বেত-মন্মর-প্রস্তরে নির্মিত। বাধের উপরিভাগ 

হইতে সরোবরগভ পধ্যস্ত শেত-যন্বর-প্রস্তরের সোপানাবলী সরোবরকে বেষ্টন 

করিয়াছে । সরোবর জতি' গভীর। উহার পরিবি প্রায় ১২ মাইল। উক্ত বাধ 

' একটি উচ্চ মুত্প্রাকারে পরিষেষ্টিত। রাপা সরোবরের দক্ষিণে একটি নগর ও ছূর্গ 

গুস্তত করিয়াছিলেন। 'নগর তাহার নামানুসারে “রাজনগর” নামে অভিহিত হয় 

বাধের উপরে র্বরপ্রস্তরের একটি সুন্দর দেবমনদির প্রস্তত হয়। এই কার্ধ্যে ৯৬ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ইহ! শেষ হইতে * বৎসর লাগিয়াছিল। 
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ধ্বীঃ ১৫৪৩ অব অতীত হইয়াছে । শের শাহের অমিতপরাক্রমে দিল্লীর 

সঞ্রাট হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছেন যিনি এক সময়ে মণিমুক্তাম় 

পরিশোভিত হইয়! দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তিনি ভিখারী 

হইয়া দেশাস্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। পরপ্রদত্ত পসাহায্যে এখন 
তাহার জীবিকা নির্বাহ হইতেছে; আপনার জন্যে, প্রেম-প্রতিমা 

প্রণয়িনীর জন্তে, প্রাণাধিক তনয়ের জন্যে তিনি সর্বাংশে পরের দ্বিকে 

চাহিয়া রহিয়াছেন। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর অকৃবরের 

পিতা এক সময়ে এইরূপ দুরবস্থা পতিত হইয়াছিলেন। "আর যিনি 

ক্ষমতাবলে কাবুলের পার্বত্য প্রদেশে, আর্ধ্যাবর্তের পবিত্র ভূমিতে, 
দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিজয়পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি 

বিস্তীর্ণ ভারতমরুর একটি ক্ষু্ঘ জনপদের সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
পরকীয্ন সাহায্যে সামান্যভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন | 

শের সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দিল্লীর 

অর্ধচন্ত্র-চিহ্থিত পতাকা এখন মোগলবংশের পরিবর্তে শৃরবংশের 
গৌরব প্রকাশ ক্বরিতেছে। আমীরু ওমরাহগণ এখন মোগলবংশধরের 
পরিবর্তে শূরবংশের আদেশ পালন জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। শের শাহ 
বীরত্বে ও তেজস্থিতায় ভুমায়ুনকে দেশ হইতে নিক্কাশিত করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন 

নাই। দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি রাজ্যবৃদ্ধির সন্বর 
করিলেন। বীরভূমি রাজপুতনা স্তাহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ 
আশী হাজার সৈন্য লইয়৷ মাড়বার আক্রমণ করিলেন। 

মাড়বার প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলম্কত নহে। মনোহর 



১৪২ আধ্যকীর্তি | 
স্পা জপ অপ জপ! 

পাস সস 

বৃক্ষলতা বা শস্যসমাকীর্ণ শ্তামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্য পরিবার্ধিত হয় 
নাই। শিশ্তীর্ণ বালুকাসমুদ্র নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় 
দিতেছে । মাড়বার প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্তে ভয়ঙ্কর- 

"ভাবের অপূর্ব বিকানক্ষেঞ্র হইয়া রাহ্য়াছে। উপাস্থত সময়ে পরাক্রান্ত 

,রাঠোরগণ অলোকসাম;ন্য বরের মাহমার এই মরুস্থলর স্বাধানতার 

গৌরব রক্ষা করিতোছদেনে। শের শাহ এই গৌরবহরণে উদ্ভত 

হইলেন। আশ। হাজার সৈনিক পুকুঘ খিপুল[বক্রমে মাড়বারের 
অভিমুখে আদতে লা।গণ। সংবাদ মরুস্থপাতে প্রচারত হইল।' 

রাঠোরগণ পথামসা জন্মভূবসর স্বাধীনতার জনে; সাজ্জত হইতে লাগল। 

দেখতে দোখতে বছুসংখট সেন্য সমবেত হইল । দ্বে!খতে দোখতে 

মুক্হ্ুলীর আধপাত মহ।গাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজন্ী রাঠেরের 
বাছুবলের উপ |নভদ্ কারগা াদল্ল।র আভনব সম্্রটের গ।তরোধাথে 

দণ্ডায়মান হহগেন। ূ 

বীরভু।নর খননের গৌরব অক্ষত ঝাহল। পঞ্চাশ হাজার রাঠো- 

রের পরাক্রমে দল্লার আশা হাজার সেন্যের গাতরে।ধ হহল। হুমা” 

পুনের বিজেত। মরুস্থপ।প বারগণের বারত্বের (নকটে মস্তক অবনত 

করিলেন। মালদেবের ব্যুহভেদ করা অসাধ্য দোখয়াঃ শের শাহ 

প্রতি।নবৃত্ত হওয়ার উপায় দোখতে,লাগলেন। * কিন্তরাঠোর সেন্যের 

বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। শের শাহ আপনার নামে একখানি 

পত্র লিখিগেন। সাঁবশেষ কৌশলের সহিত এঁ পত্রে মালদেবের 

প্রধান প্রধান সর্দ।রগণের নাম জান করা হইল) যেন স্র্ব(রগণ শের 

শাহকে লিখিতেছেন যে, তাহারা মালদেবের উপর সাতিশর বিরক্ত 

হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের সময় কলেই আপন আপন সৈনিকদ্বল 

লইয়! দিল্লীর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন। শের শাহের কৌশলে 

পত্র মালদেবের হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, মালদেব স্তপ্ভিত ও/ 



বীরযুবকের দেশভক্তি । ১৪৩ 
শপ জপতী্টি পান্টি পি তি সম প্ইপআসি এ সিসি 

হতবুদ্ধি হুইলেন, আপনার সর্দারদিগকে বিশ্বাপঘাতক' বলিয়া মনে 
করিতে লাগিলেন। চতুরের চাতুরী ফলবতী হইল। মালদেব 

সর্দারগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্যোগ করিলেন। এই আকম্মিক 

ব্যাপারে তেজস্বী রাঠোররসর্দার কুস্তের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কু্তী 
মীলদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনান্তন ধর্মের উল্লেখ করিয়া আপনা” 

দের বিশ্বস্ততা সগ্রমাণ করাতে লাগিলেন, দুরন্ত শক্রর চাতুীর কথা 
 কহিযা। পবিত্র ক্ষজিয়-পনশ্ব ব্রশ্গ। করিতে অনুরোধ স্বরিলেন। কিন্তু 

মালদেব কিছুই শ্াঁখলেন না, [কিছুই বুঝিলেন না । তাহার হৃদয় 

ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হহয়াছণ কুপ্তের চেষ্টায় উহা আর আলো" 

কিতহইলনা। কুস্ত শী:ৰ তইচলল। তাহার ভ্রমুগল আকুঞ্চিত 

হইল। ক্োতিশ্ম নেত্রদ্বর হঠ$তে আগ্রষ্কুতি্গ বন্ধিগিতি হইতে 

লাগল । তেজন্বী শণভ্রয়বীর মহুত্ত *।ল চিন্তা করিলেন, এবং মৃহুত্- 

কালমধ্যে আপন।? সৈশিকদল নাইয়া? হর হর"? এনে বিপক্ষের আভমুখে 

ধাবি৩ হইলেন । 

তুমুল সংগ্রাম ঘটিণ। কুস্ত রশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া অমিত- 
পরাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈনোর উপর পতিত হইলেন । 

তাহার প্রশস্ত হদর়ে কিছুমাত্র ভয়ের বিকাশ নাই। উজ্ভ্বল মুখমণ্ডলে 

কিছুমাত্র কালিমা সঞ্চার নাই। পরাক্রান্ত বিপক্ষ তাহাদের পবিত্র 

চরিত্রে কলঙ্কারোপ কারর ছে» পলিত্র বীরধর্ষের অবমাননা করিতে 

প্রবৃত্ত হ$য়াছে। কুন্ত অধাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুঁছয়া 

ফেলিতে উদ্ভত, সমরক্ষেত্রে আন্ত গ্রাণের উৎসর্গ করিয়া, অনভ্তমহিমাময় 

বীরত্বকীন্তি উজ্ভ্বল হইতে উদ্্বণতর করিতে" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুযুল 

সংগ্রামে কুস্ত লৌকাতীত তেজন্বীতান্ধ পরিচয় দিতে লাগিলেন । বিপক্ষ- 

গণ এ তেজন্বিতার গতিরোধ করিতে, পারিল না। তাহাদের অনেকে 

সমরক্ষেত্ে চিরনিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে * শত্রুর আক্রমণ 



১৪৩ আর্ধ্যকীর্তি। 
পিসি লস্ট পা সস্সি পাস্সপিতি অতি সিসি পর সপ পাপী সাপ স্িাস্টিলা উপস্িপাসি পিপি সি পাস লিলা সিসি স্পস্ট ৯ এসপি নার্স পি 

হইতে প্্রাণরপ্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। শের শাহ হতাশ হুইলেন, 

চাৰিদিকৃ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। রাঠোরগণের পরাক্রমে 

তাহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার মধ্যে আর একদল 

সৈন্য তাহার সাহায্যার্থে আসিল। কুম্ত অবিশ্রাস্তভাবে শক্রসেনা 

বিধ্বস্ত করিতে করিতে পরিশ্রান্ত 'হইয়াছিলেন, এমন সময়ে অভিনব 

সৈনিকদল তাহাকে আক্রমণ, করিল। পরাক্রান্ত বাঠোরবীর এঁ 

আক্রমণ, নিরস্ত' করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া 

ভীরুতার পারচয় দ্রিলেন না। তিনি আপনাদের বিশ্বস্তত! দেখাইতে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণের “মমতায় এ প্রতিজ্ঞা 

ভইতে স্থলিত হইলেন না। মরুস্থলীর পুণ্যক্ষেত্রে-শক্রর ভৈরব 

কোলাহলমঠধ্য তেজস্বী বীরের প্রতিজ্ঞা পুর্ণ হইল। কুস্ত অকাতর- 
তাবে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্তধামে গিয়া, অনন্ত কীর্তির অধিকারী 
হইলেন। তাহার রাঠোরসেনা সম্মুখ-সমরে অরাতি নাশপূর্বক নশ্বর 
জগতে অমরত্ব লাভ করিল । আধ্যকীরত্তির মহিমায় আধ্যাবর্তের মরুস্থলী 

চিরপবিত্র হইয়া! রহিল। 

রাঠোরের বীরত্বে শের শাহ চমকিত হইয়াছিলেন । যুদ্ধাবসানে তিনি 
মাড়বারের অনুর্ববরতা লক্ষ্য করিয়া, ভীতিব্যঞ্ক্লুক্ধরে কহিয়াছিলেন”_ 
“মামি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্যে এখনই ভারত-সাশ্রীজ্য হাঝ্সইতেছিলাম 1” 



মোমনাথ | 

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চির-প্রসিত্ব | ধর্নিষ্ঠ হিন্দুর নিকটে 
সোমনাথ চিরপবিব্র। সোমনাথের মন্দির প্রকৃতির অতি রমণীর 
প্রদেশে অবস্থিত। গুজরাটের পশ্চিম্প্রাস্তে এ মন্দির নির্ট্মিত হইয়া- 

ছিল। সন্মুথে বিশাল সমূদ্র স্ব! বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, ৈরব- 
রবে উপকুলভূমি বিধৌত করিতেছে, যতদুরে দৃষ্টিপাত করা যায়; তত- 
টুরই কেবল নীল বারিরাশি ; ফেনিল বারিধি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া, 

অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিপ্নাছে। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, 
নিয়ভাগে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিজ্র 
মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দ্রেবত। এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া: 

ছিলেন। প্রকৃতির এইরূপ গ্ভতীরভাবের মধ্যে শান্তিময় মন্দিরের 

সৌন্দধ্যে উপাসকদিগের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হত । 

প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে শিবমন্দিরসমূহ যে ভাবে নির্মিত হইত, 

সোমনাথের মন্দিরও সেই ভাবে নির্মিত হইয়াছিল । মন্দিরের পরিধি 
৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ফট এবং বিস্তার ৭৪ ফীট। ইউরোপখণ্ডের 

মন্দিরের ভুলনায় ভারতের এই দ্েবমন্দিরটি অবশ্ঠ ক্ষুদ্র বলিয়া পরি- 
গণিত হইতে পারে হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন ন।, লৌক1-. 

রখ্যের, মধ্যে তীহারা শান্তভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসন। 

করিতে ভালবাসিতেন না। নির্জনস্থানে নীরবেঃ তদগতচিত্তে বরণীয় 

দেবের ধ্যান করাই তীহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। 

স্বতরাং তাহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদন্ুরূপ ভাবেই সংগঠিত 

হইত | ধাহার। ইউরোপের উপসনগ্গৃহ দেখিয়াছেন, তাহারা সোম- 

নাথেব মন্দির দেখিয়া, হিন্দুদিগের এ আভ্যন্তরীণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে 

বসত সমর্থ হইবেন। মন্ৰিরটি কঙ্করপ্রস্তরে নির্মিত ও চারিখত্ে 



১৪৬ | আধ্যকীত্তি । 
সি সাপ লি পাস পপি সি পাস সপ সস পি পাইপ ০৯ পাস্পস্সিি সতী সপন সি পাস লে লাস লাস্ট 

বিভক্ত | প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ কারুকাধ্যথচিত এক এন্টি সুন্দর 
মণ্ডপ ছিল। মণ্ডপগুলির ভগ্নাবশেষ এখন আক্রমণকারীদিগের কঠোর 
ভাবের পরিচয় দ্রিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি 
খোদিত থাকাতে উহা! বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক অংশে 

কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাও হস্তী্ব মস্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। 

অপর অংশে বিভিন্ন বেশে সঞ্জিত, বিভিন্নভাবে স্থাপিত কতকগুলি 

অশ্ব রৃহিয়াছিলঃ উহার নাম অশ্বশালা । অন্য অন্য অংশে মগ্ডলীবদ্ধ 

সুরসুন্দরীগণের নৃত্যাভিনয় প্রদশিত হইয়াছিল, উহার নাম রাসমণ্ডপ। 

«খোদিত মৃত্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদীকার। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের 

কঠোরতা সকলগুলিই শ্রীত্রষ্ট হইয়াছে । রাসমণ্ডপের সুরসুন্দরী- 

গণের বিচ্ছিন্ন হস্ত) পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, কাণ্ড- 

জ্ঞানশৃন্য মুসলমান আক্রমণকারীর লৌহদণ্ডের ভীষণ ভাবের পরিচয় 
দিতেছে । ” 

মধ্যভাগের মগণ্ডপটি ভগ্নদ্বশা প্রাপ্ত হয় নাই । এ মণ্ডপের গুশজ 

আটটি স্তাত্তের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা 
হিন্দর্দগের উপকরণ লইয়া, এ অংশ নিশ্শীণ করিয়াছেন। ফলতঃ এ 
অংশে মুসলমান কুত শিল্পকাধ্যের অনেক চিহ্ু দেখিতে পাওয়া যায়। 

মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের গ্বিত্র লিঙ্ষমু্তি ছিল তাহা এখন ভগ্র- 
দ্রশায় পতিত রহিয়াছে । সে বিচিত্র কারুকার্য নাই, কেবল ভগ্র'প্রস্তর-. 

স্বুপ পরিবর্তনশীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে । মন্দিরের 

এক স্থানে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ আছে । গৃহটি ২৩ ফাঁট দীর্ঘ ও 
২০.ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নি্জন ধ্যান-ধারণার জন্যেই বোধ 
হয় উহ! নির্মিত হইয়াছিল। 

একটি বৃহৎ চতুক্ষোণ উদ্মখণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিঠিত। 
উহার চারিদিক্ অত্যু্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত । পবিত্র মন্দিরে? 



সোমনাথ 1 ১৪৭ 
শাস্টিলা স্পা পাপা ইলা বসা অজ 

পা িস্িপলসপ সা পিসি 

বহুসংখ্যপরস্তরমরী দেবমুত্তি বিভিন্নভাবে স্থাপিত ছিল। "আক্রমঠকারী- 
দিগের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া এ যুর্তিগুলি সর্ববংসহা বন্ুন্ধরার 

সহিত মিশয়া গ্রিয়াছে। কতকগুলি আবার নশ্বর মানবের 
অস্থায়ী প্রাসাদ বা মন্দিরের শোভাবর্ধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থার্নে 

প্রেরিত হইয়াছে । , 

এখন সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেঃ দর্শকের হৃদয় 
নানারূপ চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে থাকে ৮ আর্ম্যভূমির 

সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভা ও যে গৌরব ছিল, এখন 
তাহা নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইর যত্বে এই স্থানে একটি দেবালয 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদ্িগের সন্ভতানগণ এই 

দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্তণৌরব আর 

ফিরিয়া আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাদের দেবতার গৌরবরক্ষানু 

জন্ঠ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা পাঁচমাস পর্যন্ত 

মন্দির রক্ষা করেন; পাঁচমাস পর্য্ত্ত মুসলমানেরা হিন্দুর্দিগের 

পরাক্রমে নিরস্ত থাকেন। শেষে চতুর সুলতান যহমুদর আপনার 

সৈনিকদ্ল ফিরাইয়া পাঁচক্রোশ দুরে গিয়া, শিবির স্থাপন করেন। 

হিন্ুগণ দেখিলেন, প্রবল আক্রমণকারী সৈন্য সহ প্রস্থান করিয়াছে 

তাহাদের মন্দিরের পবিস্ত্রতা অক্ষত ব্রহিয়াছে, সুতরাং তাহার! প্রফুল্প- 

“চিত্তে *আমোদ করিতে লাগিলেন। সুলতান মহমুদ্ এই সুযোগে, 
একদা রাব্রশেষে জাফর ও মজফর এই ছুই ভ্রাতার অধীনে একদল 

সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইয়! দিলেন । মুসলমান 

্রাতৃত্বয় অলক্ষিতভাবে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । বৃহৎকায় হস্তীর 
পরাক্রমে দ্বার উদবাটিত হইল। ইহার মধ্যে স্থলতান মহমুদও অবশিষ্ট 
সৈন্ত লইয়! বিপুলবিক্রমে হিন্দুিগকে আক্রমণ করিলেন । অতকিত- 

ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুতবীরগণ মুহুর্তমধ্যে অস্্রগ্রহণ করিয়া 



১৪৮ আর্য্যকীত্তি । 
৭ ছি 

শাসিত পরী ০৯ পোপ 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিত-তরঙ্িণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। 
ক্ষত্রিয়গণ আবাধ্য দেবতাবু জন্ঠে আত্ম প্রাণের উৎসর্গ করিতে লাগি- 
লেন। অবশেষে সাতশত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশ- 

ঘারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাহাদের এই শেষ উদ্যমও 

'বিফল হইল। ভয়াবহ শোপণিত-প্রবংহের মধ্যে আর্ধা-বীরপুরুষগণের 

,দেহরত্বের সহিত আর্য কীর্তির গৌরব বিনষ্ট হইল । 

বধীগ্নসী বীরাজনা । 
(রাজবাই ) 

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাত প্রদেশে উদয়ন নামে একটি 

জনপদ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধাতাগে রাজবাই নামে একটি 

তেজস্থিনী মহিলা এই জনপদ শাসন কর্রিতেন। রাজবাই রাজ্যশাসনো- 

চিত সমস্তগুণে অলন্কৃতা ছিলেন৷ তাহার যেরূপ তেজস্থিতা, সেইরূপ 

দ্বুতা ও শাসনক্ষমতা ছিল। তিনি কোমলতায় অঙ্গনাহদয়ের 

অধিকারিণী হইয়াও কঠোবতায় ও কষ্টসহিষ্ণণতায় ঠ্জম্বী পুরুষের 
শিক্ষাস্থল ছিলেন ; ধনসম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়াও বিলাস-সুখে উঁপেক্ষা 

করিয়া; অপত্যনির্তিশেষে প্রজাপালন করিতেন । অবলানামে অতিহিতা 

হইয়াও, আত্মবলের পরিচয় দিয়া জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া তুলি- 

তেন। সে সময়ে জনশ্রুতি তাহাতে অনেক অপরাধে জড়িত করিয়া- 

ছিল। তিনি স্বামী, পুত্র প্রসৃতি কাহারও নাকি প্রিযপাত্রী ছিলেন না। 

যে হেতুঃ রাজ্যশু।সন সম্বন্ধে তীহাদের প্রস্তাব তাহার মনোমত ছিল 

না। তিনি স্বকলের সমক্ষেই আত্মপ্রাধান্তপ্রিয়তার পরিচয় দিতেন 



বর্ধীয়সী বীরাক্ষন!। ১৪৯ 

আবশ্টাক 'হইলে, তরবারি নিষ্কোধষিত করিতেও সঙ্কুচিতা হইতে না। 

এইরূপ আরও অনেক কাহিনী লোকমুখে গুনা “যাইত ; কিন্তু এ সকল 
জনশ্রুতির সত্যতা সন্ধে কৌঁনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাজু 

বাই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্তপাত্রী ছিলেন । তিনি কাহারও কথায় 

কর্ণপাত করিয়া, রাজ্যের অনিষ্টসাধনে উদ্ধত হইতেন না। তীহার' 

রাজ্য স্ুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ বলিয়া গৌরবান্বিত ছিল। ব্রিটিশ 
 রাজপুরুষও উদ্য়নের শাসনশৃঙ্খলার জন্তে রাজবাইর রাজ্্যশাসনক্ষমতার 
যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

ক্রমে রাজবাই বার্দক্যদশায় উপনীত হইলেন। তাহার বয় 

সপ্ততি বৎসর হইল। তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া, পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনায় 
পবিত্র তীথদর্শনে উদ্ভতা হইলেন। অবিলম্বে তীর্ঘযাত্রার আয়োজন 

হইল। রাজবাই তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌভ্রকে রাজ্যাধিকারী করিয়া- 
ছিলেন । এখন তীর্ঘযাত্রার সময়ে, তিনি একটি আত্মীয়কে রাজ্যরক্ষার 

ভার দিয়া গেলেন। ক্রমে অনেক দিন অতীত হইল, উদয়ন রাজবাইর 

নিয়োজিত রক্ষয়িত্রীকর্তৃক অনেকদিন শাসিত হইতে লাগিল। ক্রমে 

রক্ষযিত্রীর সেই রাজ্যের লোভ জন্মিল, তিনি রাজবাইকে আর রাজ্য 

না! দ্রিয়া, আপনি উহা! অধিকারে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। 

অনেকদিনস্পরে বাজবাই অনুশ্চরগণ-সহ তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত 

" হ্ইলেন। কিন্তু নগর-রক্ষক সৈনিকগণ রক্ষযিত্রীর আদেশে তীহাকে 

নগরে প্রবেশ করিতে দিল না । নগরপ্রবেশের সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ হইল। 

_ রাজবাই নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। রক্ষয়িত্রী কহিলেন, এখন 

তিনি জরাগ্রস্তা হইয়াছেন । তাহার মৃত্যুকাল. নিকটবর্তী হইতেছে। এ 
সময়ে সংসার হইতে অবস্থত হইয়া ধর্মচিন্তায় মনোযোগ দেওয়াই তাহার 
পক্ষে কর্তৃব্য। এ কথা তেজদ্বিনী রাজবাইর মনোমত হইল না। 
তিনি স্বকীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, রাজ্যেরু উদ্ধীর-সাধনে 

স্পস্পসপিস্পিস্পা 
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উদ্যতা ইইলেন। বার্ধক্যে তাহার চর্ম শিথিল হইয়াছিল, যৌবনের 

অপূর্ব প্রভা বৃত্তচ্যুত পরিষ্নান কুসুমের ন্যায় অস্তহিত হইয়া গিয়াছিল। 
ক্রিস্ত এ সময়েও তাহার অতুল্য তেজস্থিতা ও দৃঢ়তা অস্তহিত হয় নাই। 

রাজবাই সৈনিকদল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমে এক হাজার সৈনিক 
পুরুষ একত্র হইয়া, তাহার যে কোন আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইল । 

রাজবাই যুদ্ধবেশে সজ্জিতা হইলেন। সুকঠিন বন্ম তাহার অঙ্গচ্ছন্ন 

হইল। 'স্ুৃতীক্ষ তরবারি তাহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। 
সপ্ততিবর্ধাঁয়া বর্ষাঁয়সী অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া সৈনিক দলসহ উদয়নের 

আঁভিযুখে যাত্রা করিলেন । 

রাজবাই এইরূপ যুদ্ধবেশে নগরদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; 
কিন্তু নগররক্ষক সৈনিকেরা এবারেও তাহার আদেশ পালন করিল না। 

তাহাবা গুলিবষ্টি করিতে লাগিল । গুলির আঘাতে রাজবাইর একজন 

প্রধান অধিনায়ক দেহত্যাগ করিলেন ;+ কিন্তু বাজবাই নিরম্তভা হইলেন 

না। বিপক্ষগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলির পর গুলি চালাইতে- 

ছিল; গুলির আঘাতে তীহার একজন সেনানায়ক তাহার পাশ্থেই 

ভূপতিত হইয়াছিলেন। ব্যাঁয়সী বীবাঙ্গন! ইহা দেখিয়াও তেজস্থিতায় 
বিসর্জন দ্বিলেন ন!। তীহার সাহস বর্দিত হইল । যৌবনের সেই 
অতুল্য পরাক্রম প্রনর্ধবার যেন ফিবিয়া আসিল | তৈজন্বিতা যেন 

নবীনতর হইয়া, তাহার শিথিল অঙগযষ্টিকে অপূর্বব বলসম্পন্ন কর্িল। 

রাঁজবাই অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, নিষ্ষোষিত তরবাঢুর হস্তে করিয়া, সৈনিক 
পুকুষদ্দিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । নগররক্ষকেরা এই বর্ষাঁয়সীর 

,পরাক্রম দর্শনে স্তপ্তিত হইল । তাহারা আর কোনরূপ বাধা দ্রিতে সাহসী 
না হইয়া, দ্বার খুলিয়া দিল। রাজবাই নগরে প্রনেশ করিলেন । তদীয় 

অসামান্য তেজস্িতায় মুহূর্তমধ্যে সমগ্র উদয়ন তাহার পদানত হইল। 
বলা বাহুল্য, তহার নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রী পলায়ন করিলেন । রাজ্বাই, 

০ 
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পুনর্বার উদয়নের অধীশ্বরী হইয়া, অপ্রতিহত-প্রভাবে ' 'রাজ্য»শাসন 

করিতে লাগিলেন । 

এইব্নূপে ভারতের সপ্ততিবর্ষাঁয়া বীররমণীর পরাক্রম রিসুট হইয়া 
ছিল। মানুষ যে. বয়সে চলৎ-শক্তিশূন্য হয়, সেই বয়সে বীররমণী অতুল্য” 
পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ববক প্রনষ্টর রাজের উদ্ধার করিয়াছিলেন। চির-' 
স্মরণীয় সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রাজবাই ত্রিশবৎসরকাল, সমান 
বিক্রম ও সমান দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন ।” ব্রিটিশ রাজ- 

পুরুষরাও কখন তাহার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার অবমাননা করেন না। 

রাজভক্তির একশেষ । 

( অমরলিংহ ) 

শ্বীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অনন্ত সময়ের শোতে ভানিতে ভাসিতে 

অতীতের গর্ভশায়ী হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দী তাহার স্থান অধিকার 

করিয়া চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । তাহার 
পরাক্রমে অনেকের অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। অনেকে উন্নতিসোপানে 

' পদবির্ক্ষপ করিয়া, আমোদ্ের তরঙ্গে দুলিতে ভুলিতে গর্বববিস্কারিত 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে । অনেকে আবার অবনতিতে পড়িয়া শোকের 

ও অন্ুতাপের তীব্রকশাঘাতে জর্জরিত হইতেছে । অনেকে সুখের ও 
সম্পদের অপূর্ব বিভ্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছে । অনেকে ছুঃখের দারুণ 

আবর্তে পড়িয়া, হতাশহ্বদরয়ে ঘুবিয়৷ ধেড়াইতেছে। কালের পরিবর্তনে 

তারতভূমিরও অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে । ভারতের আর্ধ্যগৌরব, 
'পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তীরে আধ্যচক্রবর্তা ৃম্বীরাজের সহিত অন্তর্ধান 
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করিয়াছে । 'ভারতে মুসলমানের ক্ষমতা আওবঙ্গজেবের সহিত বিলুপ্ত 

হইয়াছে । সে তাজমহল বিরাজমান রহিয়াছে, সে জুম্মা মস্জিদ্ঃ মতি 

*মস্জিদ্ঃ প্রভৃতি শিল্পীর অপুর্ব শিক্পচাতুধ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে, সে 
দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস মোগলের বিলুপ্ত ক্ষমতার স্বাক্ষীন্বরূপ 

' রহিয়াছে । ইংরেজ এখন অসাধাধণ বিক্রমের আবেশে ভারতের নানা- 
স্থানে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। মার্ক ইস্ অব,ওয়েলেস্লি ( লর্ড 

মণিংটগ্ন ) ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চন্দ্রপ্প্ত 

বা শালেমেন, নেপোলিয়ন বা পিতরের ক্ষমতা ও তেজোমহিমার 

*্হিত স্পর্ধা করিতেছেন । ভবানীভক্ত, প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী যে 

বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে সম্প্রদায়ের মহাবীরগণ এক 

মময়ে সমগ্র ভারত আপনাদের পদীনত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 

তাহারা এখন নানাদ্দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের বলক্ষয়পুর্ববক 

ইংরেজের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । 

দ্রাঘুসের দুহিতা সুন্দরী না হইলে, সেকন্দর শাহের ধণ্ম 

ইতিহাসের বরণীয় হইত নাঁ। পলাশীর আত্রকাননে ভারওবাসীর 

ক্ষমতায় ইংরেজের জয়লাভ হইয়াছে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভারতবাসী 

ইংরেজের হস্তে বিজয়্রী আনিয়া দিয়াছে; বর্ণনীয় সমরে একজন 

ভারতীয় বীরের অসামান্ত বিক্রম ইংরেজ মহারাষ্ট্রচক্রের পরাক্রান্ত 

ভূপতি মহাবীর যশোবস্ত রাও হোলকারের গতিরোধে “উদ্যত 

হইয়াছেন। 
" শ্রীঃ ১৮০০ অবে মহারাষ্ট্রচক্রে পাচ জন মহাবরাস্্রীয় ভূপতি ছিলেন । 

ইহাদের রাজধানী [ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। পশ্চিমঘাটের পার্বত্য প্রদেশে 
পুনায় পেশবা আধিপত্য করিতেন'। গুজরাটের অন্তর্গত বরদায় গাইক- 

বাড়ের কর্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোবালিয়রে সিন্ধিয়া 

এবং ইন্দোরে হোলকার. আপনাদের প্রাধান্ত রক্ষা করিতেছিলেন |. 
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পূর্বাংশে নাগপুরে রঘুজী .ভেণসলা বস্থার হইতে উডভিস্তার উপকূল 

পধ্যস্ত ভূখণ্ডে আপনার শাসনদণ্ড অব্যাহত বাখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 

গবর্ণপ্প জেনারেল লর্ড মণিংটন্ এই সকল মারাঠা ভূপতিদিগকে বশীভূত 

করিতে উদ্ধত হয়েন। পরাক্রান্ত যশোবস্ত রাও হোল্কারের সহিত 

ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। * হোল্কাঁর মহারাষ্ট্রচক্রের বিলুপ্ত 

গৌরবের উদ্ধারে কৃতসঞ্কল্ল হইয়া! যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মন্সন 

নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ভ্ুইলেন। 

এই সমরে হোল্কার প্রতাপগড় নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন । 

ইংরেজসৈন্তের আগমনবার্ত। শুনিয়া? তিনি সহসা সে স্থান পরিতযা্- 

পূর্বক চম্বল নদ উত্ভীর্ণ হইয়া মন্সনের পঞ্চাশ মাইল দুরে আসিয়া 

পঁহছিলেন। ইংবেজ সেনাপতি বিপক্ষকে অতকিতভাবে উপস্থিতপ্রায় 

জানিয়া, কিয়দ্দঃর ফিরিয়া যাইতে উদ্ভত হইলেন। নিকটে মুকুন্দর 

নামে একটি নিরিসম্কট ছিল। এই গিরিসঙ্কট অধিকারে রাখিয়া, কর্ণেল 

মন্সন্ আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি 

জিনোফনের রসময়ী লেখনীর গুণে “দশ সহত্রের প্রত্যাবর্তন” গ্রীশের 

ইতিহাসে মধুরভাবে কীন্তিত হইয়াছে । এই প্রত্যাবর্তন-কাহিনী আজ 

পর্য)স্ত অননমীয় বীরত্ব. অবিচলিত উৎসাহ ও অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের 

পরিচয় দিতেছে। যদি ভারতে, একটি জিনোফন্ থাকিতেন, তাহা 

হইলে সেনাপতি মন্সনের প্রত্যাবর্তনকাহিনীও এরূপ মধুরভাবে 

কীন্তিত হইত। সেনাপতির প্রত্যাবর্তনের পথ নিষ্ষণ্টক রাখার জন্য 

একজন ভারতীয় বীর কিরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, 

ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে আপনার হৃদরের শোণিত দিয়া, কিরূপে প্রতিজ্ঞা 

পালন করিয়াছিলেন, তাহ সন্ৃদয়' এতিহাসিক বিন্ময় ও গ্রীতির সহিত 

বর্ণন করিতেন। এই বীরপুরুষ পুণ্যভূমি হরবতীর রাজপুতাদগের 

অধ্নায়ক অমরসিংহ | অমরসিংহ বীরত্বের জলস্ত প্রতিযুততিং আত্ম- 



১৫৪. . ,  আর্য্যকীত্তি। 
১৩ সিসি পিলোসটি পাল আপা পাস্টিলানি পাস পাস পম এস্মিপাসটিপাস্সি তাস পাসিাছি পালা এাস্টিপিসচিলাস্পিসিপাসিলািি সি পাস পাস পামিাপাসিপাপাসপিস্পীপত ৯৯ পাি 

ত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টাস্তভূমি, পবিত্র মিব্রতার অদ্ধিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র | ইনি 
সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া, বিদেশী ও বিংশ ইংরেজের রক্ষার জন্যে 
আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে প্রস্তত হইলেন । 

সেনাপতি মন্সন্ পশ্চাৎ হটিয়! যুকুন্দর গিরিসঙ্কটের অভিমুখে 

যাত্রা করিলেন । তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ নিরুপদ্রব থাকে, এজন্টে 

তিনি পথে কোটার বাজপুতদিগকে রাখিয়া গেলেন । এই রাজপুত- 

দিগের স্মধিনায়ফ অমরসিংহকে বলা তইল ফে বিপক্ষগণ অগ্রসর 

হইলেই যেন পথে তাহাদের গতিরোধ করা হয়। বীরপ্রবর অমরসিংহ 
7 এই অন্ুরোধরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । পিপলীনামক একটি পল্লীর 

নিকটে আমজর নদ্দ প্রবাহিত হইতেছে | অমরসিংহ এ নদের উত্তর- 

তীরে উপনীত হইয়া, অশ্ব হইতে অবরোহণ কবিলেন। অস্ত্রশস্ত্র 

সুসজ্জিত এক হাজার বীরপুরুষ তাহার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইল। 
অমরসিংহ এক সহন্ম সৈনিকের বাহুনলের উপর নির্ভর করিয়া, 

নির্ভতাকচিত্তে আমজর নদের পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন | যুহুর্তমধ্যে 
হোল্কারের সৈন্য উপস্থিত হইল । দেখিতে দেখিতে অমরসিংহের পক্ষ 

হইতে বিপক্ষদলে গুলির পর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম 

নাই, গুলির আঘাতে প্রতিমৃহূর্জে বিপক্ষদ্িগের গতাস্ দেহ আমজরের 

জলে পড়িতে লাগিল । কিন্তু শক্রগণ পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী 
হইলে, সহসা একটি গুলি অমরসিংহের কপালে এবং আর একটি গুলি 

তাহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে প্রবিষ্ট হইল। অমরদিংহ ভূপাতিত 

হইলেন । কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাহার চেতনার সঞ্চার হইল ; মুহুর্তমধ্যে 

তিনি উঠিয়া, একটি আকমাড়ী কলের গুশড়ি হেলান দিয়া, অসি হস্তে 

করিয়া, আপনার সৈনিকপুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন ৷ 

অমরসিংহ দুই স্থানে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, তথাপি তাহার 

প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিষাদের আবির্ভাব নাই, প্রদ্ীপ্ত নয়নযুগলে ভয়ের 



* স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান । ১৫৫ 
টিকে যারা রজত 
বিকাশ নাই, প্রশস্ত ললাটফলকে দুশ্চিন্তার চিহ্ন নাই ? 'আহত,অমর- 
সিংহ বিপক্ষদ্িগকে আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা লক্ষ্য করিয়া? 

হরবংশীয় রাজপুতদিগকে পূর্বের নায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু আহত স্থান হইতে শোণিতকআ্রোত প্রবাহিত হওয়াতে অমরসিংহ' 

নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সেই ইক্ষুমস্থন-দণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া, 
আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা সেইভাবে বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিয়া, 
ইংরেজ ভূপতির জন্য অল্লানভাবে অনস্তনিদ্রায় অভিঃ্ুত হুলেন। 

কোটার সার্দ চারিশত বীরপুরুষ তাহার চারিপার্থে থাকিয়া হত ও 
আহত হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বিপক্ষগণ আর অগ্রসর হইল না 
যুকুন্দর গিরিসঙ্কট নিরাপদ রহিল। সেনাপতি মন্সন্ অমরসিংহের 

পরাক্রমে অক্ষতশরীবে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

তি তপন উছিঃিজ 

স্বাধীনতার প্ররূত সম্মান । 

(শিবাজী ) 

শ্বীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতীতন্হইয়াছে। মোগল-সমতাট আ'ওরজ্- 

' জেব ধক্ষিণাপথে প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাতঃম্মরণীয় 

শিব'জী বীরত্বের গৌরবে, তেজস্থিতার মহিমায় আপনার প্রাধান্য রক্ষা 

করিতেছেন। তাহার প্রতাপ ও তাহার মহাপ্রাণতায় সমগ্র দক্ষিণাপথ 

গৌরবান্বিত হইয়াছে । ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই হিন্দুবীরের 
বীরত্বকীর্তি সম্কুচিত করিতে পারিতেছেন ন| | দিনের পর দিন অতীত 

হইয়াছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অবিরাম গতিতে অন্ত 
কালস্বাগরে মিশিয়! যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতার উপাস্ক, ভবানীভক্ত 
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২ 
.* স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান। ১৫৭ 

হিন্দুবীরের প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না । হিন্দুবীর বীরধর্মে বিসজ্ঞন 

দিয়া, মুসলমানের নিকটে কিছুতেই অবনতি স্বীকার করিতেছেন না । 

ঘোরতর ছুর্দিনে, পরাধানতার শোচনীয় সময়ে, ধর্মান্ধ মোগলের ক্রু, 

পীড়নে আধ্যভূমি আবার যেন আধ্যবীরের মহামন্ত্রে সঞ্ জীবিত হইয়া 
উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাশতলে যেন একটি ফ্রবতারা ধীরে: 

ধারে উদ্দিত হইয়া পথহারা পথিকের হৃদয়ে নৈরাশ্টে আশা, অনাশ্বাসে 

আশ্বাস দিতেছে; কাদঘ্িনীর পার্থে যেন চিরদীপ্ত প্রভার জগন্জীবনী 

প্রতা বিকাশ কৃরিয়া, জীবগণকে মুহুর্তে মুহূর্তে পুলকিত 
করিতেছে । 

আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বশীভূত করিবার জন্তে আপনার মাতুল 
সায়েস্তা খাকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন | যাহাতে 

শীগ্র শীঘ্র শিবাজীর ক্ষম তারোধ হয়, তাহার রাজ্য ও তাহার ভুর্গ মোগলের 

অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্টেঃ এই 
নবনিয়োজিত স্ুবাদ্রারের উপর আদেশ হইল । সম্রাটের আদেশে 

সায়েস্তা খ। বনুসংখ্য সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পুনার অভিমুখে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পুনা অধিকৃত হইল। সায়েস্তা খা এক 

দল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাটপর্ববতের পার্ববন্তাী আর একটি স্থান অধিকার 

করিতে পাঠাইলেন। তিনি শিবারজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের 

' জয়পত্তীকাস্থাপনে দৃপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন ১ স্তৃত্নীং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার 
সহিত তাহার তেজস্বিতার বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী 

স্থবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্রবাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 

শিবাজীর মহামন্ত্রবলে মহাবাষ্টীয়গণ সাহসী ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল; 

স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঞবং আত্ম- 
সম্মানের মহিমায় স্বদেশহিতৈষিতা তাহাদের হৃদয়ে প্রস্ঠরিত হইয়াছিল।: 
মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাঃপ্রয় পরাক্রাস্ত 



১৫৮ আধ্যকীপ্তি 
? 

পাস সপাসরসসম ৯প ৯ পসসসপস্স প্পপ পা পা পাটি পিসি উস ৬ 
ই সি সস সিস্ট 

জাতিয় স্বাধীনতার সম্মান ন্ট করিতে সমর্থ হইলেন না।' মহারাষ্ট্রে 

চাকন নামে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবাজী, ফেরঙ্গজী নামক একজন 

য্বদ্ধবীরের হস্তে এ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন । তেজস্বী 
ফেরঙজজী ১৭ বৎসর কাল, ছুরস্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে, 

: চাকনের স্বাধীনত। অক্ষত রাখিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাচাকনের আয়তন 
অতি ক্ষুদ্র দেখিয়! ভাবিয়াছিলেন যে, তান আদেশ করিবামাত্র এ 

সঙ্কীর্ণ ' দুর্গের” শাসনকর্তা তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ কারবেন। কিন্তু 
ফেরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও তেজান্বতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। 

“তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না। আত্মস্বাধীনতায় বিসর্জন দিলেন না। 

। তাহার সাহস বৃদ্ধি পাইল, পরাক্রম প্রবল হইল। বীরপ্রবর লোকাতীত 
বীরত্বের 'সহিত তেজস্বী মোগলসৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত 
হইলেন। ক্রমে এক মাস গেল; আর এক মাসেরও অদ্ধাংশ অতীত 

হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ত্রীয় মোগলের পদানত হইলেন ন]1। 

দিনের পর দ্বিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, প্রতিদিন প্রতি 

সপ্তাহে ফেরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবান বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া 

স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস পঁচিশ 
দ্বিন অতিবাহিত হইল। চাকন সায়েস্তা খর অধিকৃত হইল না। 

ষড়বিংশ দিনে হঠাৎ ভুর্গ-প্রাচীন্রর একদিকে একটি কুল্যা ফুটিয়া 
উঠাতে প্রাচীরের [কয়দংশ ভাঙ্গিয়! গেল। আক্রমণকারী মোগল সৈন্য , 

মহোল্পাসে & ভগ্র স্থান দিয়া নগরপ্রবেশে উন্ুখ হইল । এই সম্কট- 

কালে সাহসী ফেরঙ্গজী সৈনিকগণের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষের 

গতিরোধে উদ্ধত হইলেন। তীহার পরাক্রম, তাহার ক্ষমতা, তাহার 

বীরত্ব কিছুতেই পযুণদস্ত হইল না। ফেরঙ্জজী এমন কৌশলে, এমন 
তেজন্িতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, 
আক্রমণকারী সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সমস্ত দ্বিন 



স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান । ১৫৯ 
০০৪০ 

স্পা পট সস পপ লস, পা, সা পা 

এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, এইরূপ সমস্তদ্দিন নগরপ্রাচীরের ভগ্ন 

স্থানে দীড়াইয়! বহু সংখ্য মোগল সৈন্টের অধিনায়ক সায়েস্তা খার সম্মুখে 

বুক পাতিয়া, স্বাধীনতার সহিত মহাবীর শিবাজীর মহামন্ত্রের গৌরব 

রক্ষা করিলেন । ক্রমে রাত্রি আসিল; অনন্ত নৈশ গগনে ভুই একটি 
তারকা-স্তবক ধীরে ধীরে ফুটিতে লাশিল। রাত্রি সমাগমে যোগল সৈন্ঠ” 

যুদ্ধে নিরস্ত হইল । পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফেরঙ্গজী সায়েস্তা 

খার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সায়েপ্তা খা এই বীরপুরুষের, সমুচিত 

মর্যাদা করিতে ক্রটি করিলেন না। তিনি ফেরঙ্গজীর অসাধারণ 

সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাহাকে কহিলেন যে. যদি তিল্লি 

মোগলসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত 
পুরস্কার দেওয়া যাইবে । কিন্তু তেজস্বী ফেরক্গজী আত্মসধ্ান বিক্রয় 

করিলেন না। তিনি সায়েস্তা খর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত 

হইলেন । সায়েস্তা খা? তাহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে 

বিদ্বায় দিলেন। ফেরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া, শিবাজীর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । বল! বাহুল্য যে, শিবাজী তাহার সাহপ ও ক্ষমতার 

পুরস্কার করিতে ক্রট করেন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে 
এইরূপে শ্বাধীনতার সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আত্মগৌরবে বিসর্জন 

না দিয়া, এক সময়ে এইরূপে তেজন্বিতা ও মহাপ্রাণতাঁর পরিচয় 

দিয়ান্ছিলেন । 



 মহারাফ্টে মহাকীর্তি । 
( তানাজী ) 

“আওরঙজজেব দক্ষিণাপথে আপনার'অধিকারবিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন । 

বীরপ্রবর শিবাজী সম্রাটের পরাক্রম খর্ব করিতে প্রয়ান পাইতেছেন। 

তাহার জ্লাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে, উচ্চতর অধাবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ 
পাইয়াছে। তিনি অতুল্য সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক 

জ্ধ্যবসায়গুণে ন্বর্গাৰপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতারক্ষার় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ তভৈরবরবে ভারতের উত্তর ও 

দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দ্রিতে উগ্ভত হইয়াছে । শিবাজী 

দ্ক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের সায় দ্রগুায়মান থাকিয়া, লোকাতীত 
তেজন্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন । খ্রীঃ 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীনত্বকীর্তিতে 
উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় 

মুর্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ হইয়া, লোকের হৃদয়ে 
আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোরতর দুর্দিনে মেঘমালার 

একদেশ হইতে স্্যের অনতিস্ফুট ক্মালোক নিঃশ্থত হইয়া, অন্ধকারময় 
স্থান এইরূপ উদ্ভব স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিরাছিল । 

আওরজজেব শিবাজীর পরাক্রম খর্ব করিবার জন্যে আপনার জ্যেষ্ঠ 

পুক্র স্থুলতান্ মাজ্জম্ ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিগাপথে পাঠাইয়া 

দিয়াছেন। ইহার পুর্বেবে রাজা জয়পসিংহ শিবাজীর সিংহগড় ও পুবন্দর 
দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । মোগলপক্ষের অনেক বাজপুতসৈন্ত সিংহ 

গড়ে অবস্থিত করিতেছিল। উদয়ভান্ু নামক একজন রাজপুত বীর 
ইহাদের - অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন শিবাজী এ দুর্গ অধিকার করিতে 



মহারাষ্ট্রে মহাকীর্তি । ১৬১ 
শে ৯৩ জর সপরস্তিা পাশা উজলী কচ লা তি ৯ প স্প সপ স্টপ স্পট সপ পি সিসি পালি ৯, 

উদ্যত, স্ট্টেগলের সমক্ষে প্রাধান্স্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ | বীরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে 

এই জন্টে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, নীরবে গন্ভীরভাবে বিপক্ষের 
ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন? 

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের সৌন্দধ্যময় স্থানে অবস্থিত । উহা উন্ুষ্ট 
পর্ববতমালায় পরিবেষ্টিত । এক দিকে মহ্াদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া 

অপূর্ব গান্ভীধ্যের পরিচয় দিতেছে । সহ্াদ্রির পূর্বপ্রাস্তে সিংহগড় । 
উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্বত লম্বভাবে রহিয়াছে | এই পর্বত 

অতিশয় ছুরারোহ | অর্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম 

গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়! 

পশ্চিম দিকেও এরূপ ছুর্গম, ছুরারোহ পর্বত বিস্তৃত রহিয়াছে । ছূর্গটি 
ত্রিকোণাকাঁর, উহার মধ্যভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইলত ভীতু 

প্রাকৃতিক প্রাচীর হুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে । যখন আকাশ, 

পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে স্ধ্যালোক প্রকাশ হয়, তখন পুর্বব- 

দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নীরা নদীর বৃক্ষলতাপবিশোভিভ শ্তামল 
তটদেশ নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে থাকে । উত্তরদ্দিকে পর্বতের 

বহিঃপ্রত্বেশ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র । শিবাজীর বাল্যকালের লীলাভূমি 

পুনানগরী এ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
কেবল উন্নত ও অবনত, শৈলমাল। সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর স্তায় 

শাত। পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে 
টা সহিত মিশিয়া গিয়াছে । এই দ্বিকে শিবাজীর রায়গড় 

অবস্থিত । শিবাজীর সেনাপতি তানাজী এই দুর্গম ছুরারোহ গিরিদুর্গ 
অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । পৃর্বেব এই হুর্গ কোওনা 
নামে অভিহিত হইত । শিবাজী ছুর্গান্্যক্ষ তানাজীর পরাক্রমের পরিচয় 

দিবার জন্তে উহার নাম লিংহগড় রাখিয়াছিলেন। 

মাঘ বাস। ছুর্গম গিবি-প্রদেশে দুরন্ত শীত দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার 

৯১১ 
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করিতেছে ।. সাহসী তানাজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকারময়ী রাত্রিতে 
এক হাজার মাবালা সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাব 
করিলেন। গ্রিরিপথগুলি সৈনিকগণের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর 

£নশ অন্ধকারে নির্ভয়ে, নিঃশবে এ পরিচিত গিবিপথ দিয়া ছুর্গাভি- 
- যুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । তানাজী আপনার সৈন্য ছুই ভাগে বিভক্ত 

করিয়াছিলেন । একভাগ কিয়দ্ধরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের 

প্রতি আদেশ ছিল যে, ইহারা সক্ষেত-প্রাপ্তিমাত্র অগ্রসর হইবে। অপর 
ভাগ দুর্গের ঠিক নিয়ে পর্ববতের পাদদেশে লুক্কায়রিত রহিল। ইহাদের 

মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্ধে পর্বতে আরোহণ করিয়া, 

সবিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দ্িল। শিবাজীর 
মার্বালা মৈন্ ঘোরতর ,অন্ধকারের মধ্যে এ সোপান অবলম্বন করিয়া 

একে একে উপরে উঠিতে 'লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্ঘ উপরে 
উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্ধ হইল। এ শবে ভুর্গস্থিত 

সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া) যে দিক্ দরিয়া মাবালা সৈন্য উপরে 

উঠিতেছে সেই দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিল। একজন সৈনিক ঘটনা কি; 
জানিবার জন্তে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাবালার 

নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু এ শবে দূর্গ 
রক্ষকগণ অগ্রসর হইতে লাগিল।, তানাজী তখন বিপুলসাহসে তিন 

শত মাত্র সৈন্য লইয়া, বহুসংখ্যক দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। 

মাবালাগণ সংখ্যায় অন্ন হইলেও অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী 
সৈনিকদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণমধ্যে তানাজী 

প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন । 
তখন তাহার সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্য দৌডিতে 
লাগিল। এমন সময়ে তানাজীর ভ্রাতা সুরধ্যাজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান 
হইয়। গভ্ভীরম্বরে তাহাদিগকে কহিলেন,-“কোন্ নরাধম আপনার 
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পিতার দে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া, যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট 
হইয়াছে । সকলে যে মহারাজ শিবাজীর মাবাঁল। টসন্ত, এখন তাহারই 

প্রমাণ দেখান উচিত |” স্থ্ধ্যাজীর এই তেজশ্বিতাময় বাক্য মাবালা- 
দ্িগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মৃহ্ুর্তমধ্যে তাহার আবার “হর হর” 

শব্দে শক্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। এ গম্ভীর'শবধ গভীর নিশীথের শান্তিতঙ্গ 
করিয়া পর্ধবতকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবার মাবালাগণ 
এরূপ বেগে দুর্গরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই এ 

আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত হূর্গরক্ষী সৈনিকপুরুষ 
তাহাদিগের অস্ত্রাধাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। স্থ্ধ্যাজী বিজয়ী 
হইলেন । ছুরারোহ পর্বতশিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবাজীর 

বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল । 

এই বিজয়বার্তী শিবাজীর নিকটে পুছিল। কিন্তু শিবাজী যখন 
শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তানাজী নিহত হইয়াছেন, তখন 

[তিনি গভীর শোকে অশ্রপাত করিতে করিতে কহিলেন”_-“সিংহের 
।আবাসগৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ নিহত হইল | আমরা হূর্গ 

হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায়! তানাজীকে জন্মের মত হারাইতে 

হইল ।” 
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' মোগল-সন্ত্রাট, অকৃবরের মৃত্যু হইয়াছে । কুমার সলিম, জাহাগীর 

নাম পরিগ্রহ করির। দিল্লীর রত্রসিংহাসনে অধিরূঢ হইয়াছেন । তিনি 

তারত্ের চারিদিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাই- 

তেছেন। তাহার পিতা যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া- 
' ছিলেন, জাহাগীর সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্বশীল হইয়াছেন। 
প্রাক্রান্ত রাজপুত-রাজ্য অকৃবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবারের 

প্রাতঃস্মরণীয় প্রভাপসিংহ লোকাতীত বীরত্ব ও দেশভক্তিতে দীর্ঘকাল 

মোগল সৈন্যের সমক্ষে স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন । 
জাইাগীর প্রতাপের এ বীরত্ব, রাজপুতদিগের এ তেজানম্বতার বিষয় 

স্তিপটে অক্ষিত রাখিয়াছেন। এখন তিনি স্বং রাজ্যেশ্বর হইয়া সেই 

পুণ্যভূমি মিবারকে পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। 
এ সময়ে মহাবীর প্রতাপসিংহ অক্ষয় স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয্া- 

ছিলেন । বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব হইতে স্বলিতু হইয়াছিল। দিল্লীর 
অভিনব সম্রাট, এই স্থুযোগে চিতোরের প্রাচীন রগ হস্তগত করিলেন / 

চিতোরের অধিপতি ছুর্গম পর্বতের বিজন অরণ্যে গিয়া, আত্ম রক্ষা 

করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে অন্তল নামে একটি দুর্গ 
ছিল। প্র হুর্গেও“দআ্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রাস্ত 
রাজপুতগণ ইহাতে উগ্ভমশূন্ঠ হ্ই্ল না। যে স্বাধীনতার গৌরবে, যে 

স্থিরপ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীরত্বের গরিমায় এক সময়ে তাহারা চির- 

প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সে গৌরব: সে মহিমা ও সে গরিমা এখনও রাজ- 
পুতগণ হইতে একেবারে অন্তহিত হয় নাই। চিতোরের ভধিপতি 
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আপনাদেক্র চিরস্তন স্বাধীনতা, রক্ষার জন্যে দৃপ্রতিজ্ঞ হইলেন । 
রাজপুতনার বীরত্বদ্বপ্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্টরগীরবের উদ্ধার- 
বাসনায় আত্মজীবনের উৎসর্গ কবিলেন। এই সময়ে রাজপুতনাব 
একটি বীরপুরুষ মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন, তেজস্বিতার সহিত 
আত্মত্যাগপূর্ববক নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীত্তিস্তস্ত স্থাপন করেন। 

রাজপুতনার বীরগণ ছূর্গম পার্বত্য প্রদেশে একত্র হইয়াছেন, 

মিবারের বাণা পরাক্রান্ত শত্রকে পরাভূত করিবার জন্যে এই বীব্লগণের 
সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এখন সকলেই আপনাদের বীরত্বগৌরব 
দেখাইতে দৃপ্রতিজ্ঞ। তাহাদের পবিত্র ভূমিতে শক্রগণ প্রবেশ, 
করিয়াছে, তাহাদের ছুর্গে শক্রর পতাকা] উড়িতেছে, তাহার! শত্রুর 

আগমনে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সকলেই এই 
দুরন্ত শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে আগ্রহযুক্ত । বীরভূমির সাহস-. 
সম্পন্ন, রণকুশল চন্দাবত ও শক্তাবতগণ * একত্র হইয়াছেন। এখন 

সকলেই আপনাদের পূর্ববপুরুষোচিত তেজস্থিতায় উদ্দীপিত, সকলেই 
প্রাণ পধ্যস্ত পণ করিয়া? রাণার আদেশপালনে সমুগ্যত । চন্দাবতগণ 

ুদ্ধযাত্রী সৈনিকগণের অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ; 
তাহাদের প্রতিদ্বন্বী শক্তাবতগণও এ সন্মান পাইবার জন্যে লালায়িত 
হইয়াছেন, এখন. উভয়ঞতিদ্বন্দীই পূরম্পরের অগ্রবস্রাঁ হইবার. জন্তে 

, আগ্রহযন্বিত, উভয়েই পরস্পরের অগ্রে গিয়া, আত্মপ্রাধান্ত দেখাইতে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া 

উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা 

কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন ; তিনি ধীর- 

* চিতোরের একজন প্রাচীন রাণার জেঃঠ পুজের নাম চন্দ। ইহার দলম্থগণ 

5ন্দাবত নামে প্রসিত্ধ। শক্ত রাণা উদক্সসিংহের পূত্র। এই, নামে শক্তাবতদল 

প্রসিদ্ধ, হইয়াছে। 



/ 
১৬৬ আরধ্ধ্যকীত্তি ৷ 
সপ সিস্পাস্পিস্প্ি স্পসপস্িপরতি আনল 

গভভীরস্বরে কহিলেন;-“যিনি শক্রর অধিকৃত অন্তল ছুর্গে অগ্রে প্রবেশ 

করিতে পারিবেন, তীাহারই সৈনিকদ্লের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাত 

হইবে ।” চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে এ গৌরবাস্থিত সম্মান 
পাইবার আশায় বিপুল উৎসাহসহকারে অস্তল দুর্গাভিযুখে যাত্রা 

করিলেন । | 

অস্তল মিবারের একটি সমধরাতলবর্তণ হুর্গ । উহ] রাজ্যের সীমান্ত- 
ভাগেঞ্সবস্থিতত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দৃরবন্তীঁ। 
ছুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্মিত। একটি আ্রোতস্বতী উহার প্রাচীরের 
পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। উহা 
অসীম নভোমগুলে প্রসারিত হইয়া, আপনার বিশালতার পরিচয় 
'দ্িতেছে'। ছুর্গে যাইবার জন্যে কেবল একটিমাত্র পথ । এ পথ ছর্গের 

লৌহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ হইয়াছে । 
চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, 

আত্মপ্রীধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এ ছুর্গের অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। চারণগণ মধুরকণ্ঠে তৈজস্ষিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দ্বলের 

তেজন্বিতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উভয় দল এই সমরসঙ্গীতে উৎসাহ- 
যুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে 
শক্তাবতগণ হূর্গদধারের নিকট উপনীত হইলেন ॥। এই সময়ে শত্রগণ 

নিরন্তর ছিল। কিন্তু তাহার! আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া মুহুর্ভমধ্যে অন্ত্রশস্ত্রে 

সজ্জিত হইয়া, দুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইল । রাজপুতগণ প্রবলবেগে 

দুর্গ আক্রমণ করিল্। মোগলসৈস্তও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে 
বাধ! দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়! ছুর্গের 
অভিমুখে আমিতেছিলেন । দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাহারা 

কতকগুলি মই সুঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবতদলের অধিনায়ক উহা 

দেখিতে পাইদুলন। তাহার সঙ্গে মই ছিল না? সুতরাং তিনি দুর্গার 



বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব । ১৬৭ 

ভাঙ্গিয়া প্রতিদন্দ্ীদ্দিগের অগ্রেই ছুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইলেন । 
এদ্দিকে শক্রর গোলার আঘাতে চন্দবাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া 

গেলেন । মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমানভাবে বাধা দিতে লাগিল্ঞ। 

কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজন্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি যে 
হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা দুর্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লগি- 

লেন। এদ্বার সুতীক্ষ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল; সুতরাং 

হ্তরী আপনার বল-প্রকাশের স্ুবিধ! পাইল না। সাহসী “শক্তাবত্ত ইহা 

দেখিয়া হাওদা হইতে নামিলেন এবং ধীরপ্রশাস্তভাবে সেই তীক্ষ লৌহ- 
শলাকাময় দ্বারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠ দেশে হাতী” 

চালাইতে কহিলেন। মাহুত অধিনায়কের আদেশ পালন করিলু। 

হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্বার ভাঙ্গিয়া 

দিল। বীরপুরুষ আত্মপ্রাধান্ত রক্ষার জন্ ধীরভাবে লৌহশলাকায় বুক 
পাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অতিভূত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় 

বীবত্বকীর্তভিতে রাজপুতের পবিত্র ভূমি পবিব্রতর হইল। 
কিন্তু শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের এ লোকাতীত 

তেজন্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাহারা 

অধিনায়কের মৃতদেহের, উপর দিয়া, ভূর্গদ্ধারে আসিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইলেন। এদিকে চন্দবাবতদ্বলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, 

"কিন্ত 'আর একজন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালনভার গ্রহণ 
করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বীধিয়া, বিপুল- 

বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। হস্তস্থিত শাণিত অন্তর দ্বারা আপনার পথ 

পরিষার করিয়া, পৃষ্টস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ ছুর্গের মধ্যে ফেলিয়া 
ভৈরবরবে কহিলেন? “চন্দাবত অগ্রে অস্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন ? 

স্থতরাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদলের অগ্রণী ।” 



বীরাজনার বীরত্বমহিম: | 
( পৃথীরজের বণিত। ) 

মোগর্প-সম্রাটু অকৃবর শাহ দিল্লীর শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিয়াছেন। 

তারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পৃর্ব্বে ও পশ্চিমে মোগলের বিজয্বপতাকা 

বায়ুভরেণ্প্রকম্পিত হইয়া, যেন বিপক্ষদ্দিগকে তঙ্জন করিতেছে । যে 

সকল সামন্ত স্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তাহারা একে একে অকৃবরের 

অঁধীনতা স্বীকার করিতেছেন। সম্রাট অকৃবর বাহুবলে ও মন্ত্রকৌশলে 
বিশুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপুল বৈতবে, স্থশাসন্ের গৌরবে 
সকলের বরণীয় হইয়াছেন । আর্্যাবর্তের শ্তামল প্রান্তরে, দরক্ষিণাপথের 

প্রশস্ত ক্ষেত্রে, আফগানভূমির পার্বত্য প্রর্দেশে, তাহার গৌরবকাহিনী 
উদ্দবোষিত হইতেছে । জনসাধারণ তাহার ক্ষমতা, তীহার প্রাধান্ত) 
তাহার অলোকসাধারণ গুণগরিমা দেখিয়া, মহতী দেবতাজ্ঞানে 

তাহাকে তক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলে দিতেছে । 

অদ্য অকবর শাহের খোষ রোজ | বিশীল বাজপুবীতে সুন্দর বাজার 

বসিয়াছে । এ বাজারে পুরুষের সমাগমণনাই ; কেবল কমনীয় কামিনী- 

কুল সারি সারি দোকান সাজাইয়া চারিদিকে অপূর্ব শোভার বিস্তার 
করিয়াছে । সম্রাট-পত্বী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সামস্ত ললনাগণ 
হাসিতে হামিতে বাজারের চারিদিকে বেড়ীইতেছেন । বাজপুত- 

কামিনীগণ সু্ৃস্ত বেশভূষায় পরিশোভিত হইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দ্বিগ্ু- 
ণিত করিয়া দ্িতেছেন। নানা স্থান যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু 

মনোমদ, যাহা কিছু তৃপ্ডতিপ্রদ শিল্পদ্রব্য আছে, সমস্তই এ রমণীয় বাজারে 

লজ্জিত হইয়াছে রমণীই এ সকল অপূর্ব শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়- 
কারিণী-_ 



বীরাজনার বীরত্বমহিমা | ১৬৯ 
পিপিপি, পিসি পপি পিপলস পাপা 

“রমণীতে বেচে, রমণীতে কিনে, 
লেগেছে রমণী রূপের হাট” 

লাবণ্যবতী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ 

এইরূপ পরিপূর্ণ । শিল্পগতুরীর অপূর্ব সৌন্দধ্যে কামিনীর কমনীয় 
কাস্তিতে আজ রাজতবন এইরূপ উদ্ভাসিত । সম্রাট. ছদ্মবেশে রূবতী- 

কুলের বাজারে বেড়াইতেছেন। মুহূর্তে মুহুর্থে তাহার নয়নযুগল 

ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে । তিনি কামিনীগণের লৌন্দ্্যপরিম! ও 
ক্রয়বিক্রয় দেখিয়!, আমোদিত হইতেছেন। বিধাতার স্যষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ 

ললনাকুস্থমে তাহার প্রাসাদ স্রশোতিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি গ্রীতি- 

প্রফুল হৃদয়ে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন এবং 

প্রতি দোকানেই কোন না কোন দ্রব্যের মুল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন ). 

বিক্রয়কারিণী রমণী ঈষৎ হাসিয়৷ উত্তর দিতেছে; সম্রাট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া 

সেই দ্রব্য কিনিয়া লইতেছেন। বমশী আবার পূর্বের ন্তাঁয় ঈষৎ 

হাসিয় ন্বর্ণমুদ্রা” তুলিয়া লইতেছে। বিকশিত কমলদলের প্রশান্ত 
কান্তিতে বাজার এইরূপ বিভাসিত হইয়াছে । অকবর শাহ স্থখের 

আবেশে এ কমলবনে বিচরন করিতেছেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত 

মহোৎসবের পরবর্তী নবম দিবসে এ বাজার হইত। এই জন্যে উহা! 
“নওরোজা” * নামে ইতিহাসে প্রসিন্ধ হইয়াছে । অকবর এ বাজারের 
প্রতিষ্ঠাকর্তী। তিনি আদ্র করিয়া, উহার নাম “খোষ রোজ” বা 

আনন্দের দ্বিন রাখিয়াছিলেন | সম্রাট. এই আমোদের দ্রিনে আনন্দের 

তরঙ্গে ভুলিয়৷ বেড়াইতেছেন। 

একটী রূপবতী যুবতী এই বাঙ্গার দেখিতে আসিয়াছেন। তাহার 
সৌন্দধ্য-গরিমায়-ভাহার স্থিরগন্ভীরভাবে স্তত্ভিত হইয়া, বাজারের 
রমণীকুল তীঙ্থার দিকে দৃষ্টিযোজনা করিতেছে ! যুবতীর স্থির বিদ্যুৎ 

মওরোজার সাধারণত অর্থ নববধের প্রথম দিন | কিন্তু এস্থলৈ,এ অর্থ হইবে না। 



১৭১ আধ্যকীত্তি | 
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প্রভায় সমগ্র বাজারের যেন অপূর্ধ্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে । যুব্তী 

ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দ্বকানে গিয়া! সমস্ত ক্লেখিতেছেন। স্থসজ্জিত 

দ্রব্যের শিল্পচাতুরী দেখিয়া, তাহার আহ্লাদ হইতেছে বটে, কিন্ত তিনি 
কোন কোন ক্রয়বিক্রয়কারিণী রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড় 

'বিরক্তহইতেহেন। এ ললনাকুল হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, 
কিন্ত সে হাসিতে লজ্জাশীলতার আবেশ নাই; সুতরাং সে হাসি লঙ্জী- 

শীলতামকী যুবতীকে আমোদিত করিতে পাবিতেছে না। যুবতী সুন্দরী- 
গণের মধ্যে সৌজন্যের এইরূপ ব্যতিক্রম--পবিত্র সৌন্দর্যের অগ্থিতীয় 
অধ্ধলম্বন লজ্জার এইরূপ অধোগতিতে ক্ষুন হইয়া, বাজার পরিত্যাগ 

করিয়া যাইতে উদ্যত] হইয়াছেন | সম্রাট, কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে 

প্র 'লাবপ্যবতী ললনাকে দ্েখিলেন। স্থির সৌদামিনীর অপূর্ব কান্তিতে 

তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন; 

নির্গমনের পথ অতি কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকম্মাৎ তাহার গতিরোধ হঙুল। অকম্মাৎ 

তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, সম্রাট আকবর শাহ দপ্তায়মান রহি- 

য়াছেন। সম্রাট ষুবততীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার গমনপথ অবরুদ্ধ 

করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইহাতে পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলার 

অপরিসীম ক্রেধের সঞ্চার হইল। অসময়ে, অতর্কিতভাবে ভারতের 

অদ্বিতীয় অধিপতিকে সম্মুখে দেখিয়া, তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন 

না। ক্রোধের আবেগে তাহার আরক্তলোচনদ্বয় হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ 

বহির্গত হইতে লাগিল ।, তিনি মুইুর্তমধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ হইতে 

স্ুতীস্ক তরবারি বাহির করিলেন ;এবং মুহুর্তমধ্যে সেই তরবারি 
সম্রাটের বক্ষঃস্থলের দিকে ধরিয্বা, আত্মসম্মান রক্ষার জন্তে প্রস্তত 

হইলেন। যুবতী এইরূপে ভারতসাঁত্াজ্যের অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, 

সুতীক্ষু অস্ত্র ধরিমা, গম্ভীরম্বরে কহিলেন; “যে নরাধম পবিজ্ত ক্ষত্রিয়কুল, 
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কলক্ষি্ঠ করিতে উদ্ভত হয়, তাহাক্ষে এই অন্দ্বারা সমুচি্ শিক্ষা: 
দেওয়া উচিত।” সত্তা, লাবণ্যবতী ,ললনার ভৈরবা মৃণ্তি দর্শনে 
স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোনরূপ ছুঃশীলতা৷ বা উদ্ধতভাবের প্রুরি- 
চয় দ্রিলেন না । বীরাঙ্গনার বীরত্বে ও তেজস্বিতায় তাহার হৃদয়ে আহ্লা-.. 

দ্বের সঞ্চার হইল। গুণপক্ষপাতী সম্রাট গুণের অমধ্যাদা করিলেন না। 

তিনি সৌম্যভাবে প্রভৃত সম্মানের সহিত তেজস্বিনী কষত্রিয়মহিলাকে 
বিদ্বায় দ্রিলেন। 

এই বীরনারী বীরপ্রসবিনী মিবারভূমির শক্তাবতবংশের স্থাপয়িতার 
দুহিতা এবং রাঠোরকুলসম্ভৃত সাহসী পৃথ্থীরাজের বনিতা | সম্রাট অঞ্ক- 

বর এক সময়ে এই লাবণ্যবতী বীবাঙ্গনার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়া- 

ছিলেন। যিনি প্রশাস্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, নিয়মে 

প্রজারঞ্জনগ্তণের পরিচয় দিয়াছিলেন, অবিকারচিত্তে হ্যায় ও ধর্মের 

সম্মানরক্ষায় সংযত ছিলেন, অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের সমক্ষে দ্বেব- 
ভাবে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তিনিও এক সময়ে অপথে পদার্পণ 
করিতে সম্কুচিত হয়েন নাই। চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুতনার রাজমহিলা এই 

পুরুষসিংহের সমক্ষে তেজস্ষিতা দেখাইয়া, বংশোচিত গৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন । , বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি--পবিব্রতাময়, প্রফুল্পপ্রস্থন 

আপনার গৌরবৈর মহিমায় অকলক্কিত রহিয়াছিল। 

০০০ 
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ভাইন্শ্রোর চিরপ্রসিদ্ধ মিবারের একটি অধীন জনপদ । মিবারের 
সা্সস্ত রাজগণ এ স্থানের শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । ভাইন্শভ্রোর 
দুর্গের এক্ষ দিকে উন্নত পর্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া, অন্ুপষ প্রাকু- 

তিক শোভার পরিচয় দ্রিতেছে । পর্বতের পাদদেশে চত্ষল নদ আোতের 

অণবেগে তরঙ্ভঙ্গী বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে । ছুর্গ হইতে 

প্রকৃতিরাজ্যের এ রমণীয় দৃশ্য দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দের আবি- 
' ভাঁব হয়। ভাইন্আোরের পশ্চিমে ব্রাহ্মণ নদ্রী খরতরবেগে পর্ববতের 

উপর হইতে পতিত হইয়াছে । আোতস্বতীর প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত 

হইয়া ভয়ঙ্কর তবঙ্লাবর্তের উৎপত্তি করিতেছে । এই নিসর্গসুন্দর জন- 
'পদে এক সময়ে প্রমরবংশীয় এক জন রাজপুতশ্রে্ঠ আধিপত্য করিতে- 

ছিলেন। বেইগু জনপদের মেঘাবতবংশীয় এক জন ক্ষভ্রিয়ের দুহিতা 

প্রমরকুলোদ্তব ভাইন্জোররাজের সহধর্মিণী ছিলেন |.বিবাহের পর এই 

দ্ম্পতীর মধ্যে কোনরূপ বিবাদের স্ত্রপাত হয় নাই। উভয়েই ভাইন্- 
ত্রোরে সেই রমনীয় প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন । অদদর- 

বর্তা গিরিবরের অপূর্ব গান্তীধ্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন। পর্বতের 
পার্খস্থিত আোতম্বতীর আোতোগরিমা উভয়কে সমভাবে আনন্দিত 

করিত। এই সংসারে উ্তয়েই উভম্নকে আপনার ভাবিতেন | পবিত্র 

প্রণয়ে, অপার্থিব ভালবাসায় উভয়েই একস্থত্রে গ্রথিত ছিলেন । 
এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা ভাইন্আোরের 

প্রাসাদে পচিশী ক্রীড়ায় প্রব্ত্ব হইয়াছেন । উভয়েই আমোদের তরঙ্গে 
“দোলায়মান, উত্ভুয়েই উভয়কে হারাইবার জন্যে সবিশেষ মনোযোদ্ুগর 
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সহিত থেলিতেছেন। জয়ভ্ী। একবার নায়কের, পরক্ষণে মায়িকঃর হরে 

যুগপৎ আশ| ও আহ্লাদের সুত্রপাত করিতেছে । একবার প্রমরপত্বী 
সগর্বেব ঈষৎ হাসিয়া! পতিকে আপনার ক্রীড়ানৈপুণ্য দ্েখাইতেছেন, আর 
একবার প্রমররাজ প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়াগর্বৰ খর্ব করিতে, হাসিতে 

রর 

হাসিতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপে পঁচিশী ক্রীড়া ' 

কৌতুকে দম্পতী ভহিন্আ্রোরের দুর্গে অনন্ত স্থুখের স্রোতে ভাসিয়া 
ঘাইতেছেন। ».. ৩ 

দেখিতে দেখিতে এঁ অনন্ত সুখের প্রত্রবণ হইতে তীব্র হলাহলের 

উৎপত্তি হইল । ভালবাসার খেলায় বিদ্বেষ স্থানপরিগ্রহ করিল। ক্রীড্ঙর 

আমোদ ঘোরতর অস্থখজনক বাগ বিতগ্ডায় পরিণত হইল। ভাইনআোর- 

রাজ ক্রোধের আবেগে আপনার শ্বশুরকুল লক্ষ্য কারয়া একটি গ্রানিকর * 

কথা কহিলেন। তেজস্ষিনী রাজপুতদৃহিত! পিতৃকুলের এ গ্লানি সহিতে 

পারিলেন না। তীহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল? কমনীয় হৃদয় জ্বালাময়ী 

প্রতিহিংসায় অধীর হইল। তিনি পিতৃকুলের অবমস্তা, ভালবাসার, 

আদরের ধনকে ঘোরতর বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। এ অপ- 

মানের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। মর্মাহত! 
প্রমরপত্তী পরদিন বেইগড জনপদে দূত পাঠাইয়া। পিতাকে এই অপ- 

মানের বিষয় জানাইলেন | 

*বেইগুরাজ দূতমুখে আত্মবংশের নিন্দাবাদ শুনিয়া, সক্রোধে জামা- 

তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে সৈনিকগণ 
রাজধানীতে সমবেত হইল । বেইগুর অধিপতি এই সৈনিকদল লইয়া 
অরণ্য অতিবাহনপূর্বক, ভাইন্আোরের কয়েক ক্রোশ দুরে উপনীত 

হইলেন। এই স্থলে সৈনিকদ্ল" ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। বেইগু- 
বাজ্যাধিপভি একদল লইয়! কুটিল গিরিপথ দিয়া আসিতে লাগিলেন! 

বেইগুরাজপুভ্র আর এক দলের অধিনেতা হইয়া, রাঙ্মণী নদীর তটদেশ 
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দিয়া অগ্রসর হইলেন । এই শেষোক্ত দল অগ্রে ভাইন্শ্োরে উপনীত 
হইল। বেইগুরাজপুন্র নিক্ষোধিত তরবারি হস্তে করিয়া ভাইন্আ্োর- 
পতির সমক্ষে আসিলেন। প্রমররাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও 
তরঝীরি লইয়া দ্বন্দযুদ্ধে উদ্ধত হইলেন । এই যুদ্ধে বেইগুরাজপুক্র বিজয়ী 

হইলেন | পিতার উপস্থিতির পুর্ক্বেই তিনি পিতৃকুলের অবমাননা- 
কারীকে নিহত করিয়া, ছুর্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসীধন করিলেন । 

সকল শেষ হইল। গতাস্থ পতির দেহনিঃস্থত কধিরকআোতে তেজ- 

স্বিনী প্রমরপত্রীর সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন 
তাহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতির প্রতি সেই অন্ু- 
রাগের সঞ্চার হইল। বীরনারী পতির সহগনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । 

বেইগ্রখাজ, দুহিতার এই অভিপ্রায়ে বাধ| দিলেন না। ব্রাহ্মনী ও চম্বলের 

সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবালা প্রফুল্লহৃদ্রয়ে মৃত পতির 

পার্থে শয়ন করিলেন। বেইগুরাজ স্বহস্তে সেই চিতা প্রজ্বলিত করি- 

লেন । দেখিতে দেখিতে প্রমরূরাজের সহিত প্রমরপত্বীর প্রফুল্ল কমল- 

দ্ললের ন্তায় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল । তেজস্থিনী ক্ষত্রিয়- 

নারী এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াঃ শেষে প্রশান্ত- 

তাবে পরলোকে পতির অন্ুগমন করিলেন । 

উস এত 

বীরনারী। 
( শিহলাদিরাঁজ দুহিতা) 

রঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে । যোড়শ "শতাব্দী জগতের 
পরিবর্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বদংসাত্সে পদার্পণ করিয়াছে । এ সময়ে 

ভারতবর্ষে মুসলমান অধিপতিগণের আধিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে , 



বীরনারী। ১৭৫ 
সমতল সিসি 

পসস্মপসমসস সসস সিস৯ রসসল রস স্ চসতর শপ শাস্তি পপি পিসি লা পলি পাস | পসস্টিস 

লোদীবংগ্রী় রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রঃ'জগণ ভারতে শাসনদণ্ডের 

পরিচালনা করিতেছেন। পঞ্তাব হইতে দিল্লী পর্যন্ত মোগলের জয়- 

পতাকা উড়িতেছে। বঙ্গে, গুজরাটে, মধ্যভারৃতবর্ষে যুসলমানের আধি- 

পত্য প্রসারিত হইয়াছে প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহের পরলোক 

প্রাপ্তির পর হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাপনে ল্মারোহণ করিয়াছেন। ভারতের 

্বাধীনত। পরিবর্তনশীল সমরের জেতে ধীৰে বীরে ভাসিনা যাইতেছে। ্ 
এই ছুঃখ!বহ সমরে একটি বীর্ননারী অপুর্ব্ব তেজস্বিতা দেখাই্য়াছেন। | 

শক্রবেষ্টিত পুরীতে শক্রর সন্দুখে অস্ানভাবে আত্মবিসঙ্জনপুর্বক 
স্বাধীনতার সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । 

গুজরাটে হিন্দুরাজন্বের উচ্ছেৰ হইলে, যুসলমানাদ্গের আধিপত্যের 

স্থত্রপাত হয়। যখন হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন, 

বাহাদুর শাহ গুদ্ধরাটে আধিপত্য করিতেছিলেন । খ্রীঃ ১৫২৮ অবে বাহ'-. 

দুব্ন শাহ বহা।র বা নেরারের যুসলম।ন অধিপতির সাহাধ্যার্থে অহমদনগ- 
রের অধিপতি নিজ।ম শাহের সাহতযুন্ধে প্রবৃত্ত হর়েন। যুদ্ধযাত্রায় 

তাদ্বশ ফনলাভ হয় নাই। অহমদ্নগতের অধিপতি নামমাত্র অধীনতা 
স্বীকার করেন, কিন্তু কার্যে আপনার স্বাধীনতা সর্বাংশে অব্যাহত 

রাখিয়া শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতে থাকেন। ইহার তিন বৎসর পন্সে 

শ্বী, ১৫৩১ অন্দে খুন্দেশেন্বাহাছুর শাহের সহিত নিজাম সাহের সাক্ষাৎ 

হয়। এবার বাহাছুর নিজামের সম্মান রক্ষা করেন। বাহাছরের সন্মুখে 

নিজাম শ'হ রাজকীয় উপ|ধিতে গৌরবান্বিত হয়েন। এই সময়ে রাইসিন্ 
হুর হিন্ৃভূপতির অধিকৃত ছিল । ক্ষত্রিয়রাজ শিহ্লাদি এ দুর্গে আধিপত্য 

করিতেছিলেন। বাহ।ছুর শাহ হিন্দুভূপতিকে আক্রমণ করেন । শিহলাদি 

মুসলমান ভূপতির হস্তে আত্মসমর্পণ বাধ্য হয়েন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের 
পর শিহ্লাদির ভ্রাতা লক্ষ্মণও মুসলমান আক্রমণকারীর অধীনত] স্বীকার 

করেন। লক্ষণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ছুর্গ ছাড়িয়া দ্দিলেই শিহলাদি 



১৭৬ '  আর্্যকীত্তি। 
৪ 

৯ কটা খিল স্টিম সি পোস্ট সস পা পাস পাটি পোস্ট পাস পাস পাসছি পাস পি পোপ পিক্ই্সসমী স্সসপ পাপ সপ সপরসসিতি 

মুক্তি লাভ করিবেন । মুসলমান ভূপতিও লক্ষণের নিকটে এ বিষয়ে 

রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিংলন। আর এই অঙ্গীকারে আসত হ্ইয়া। 
লক্ষণ যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল। 

যুসপমান ছুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, অত্যাচাবের পরাকাষ্ঠ। দ্েখাইতে লাগিল। 

তাহাদের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, সমস্তই তখন আকাশকুন্ুমে 

পরিণতি হইল। তাহারা ভৈরবরবে অগ্রসর হইয়া, ছুর্গবাসীদিগকে 

হত্যা করিতে লাগিল। হিন্দুর অবিকৃত রাইসিন্ দুর্গ, হিন্কুনরনারীর 

শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষণ এই আকম্মিক উপদ্রব দর্শনে 
বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যে অন্তঃপুবে 

প্রবেশ করিলেন । শিহলাদির বনিতা তেজস্থিনী দুর্গাবতীর সহিত 
রান্নার সাক্ষাৎ হইল। লক্ষণের দর্শনে দুর্গাবতীর ভ্রযুগল আকুঞ্চিত 

হইল, ললাটরেখা বিস্ফারিত হইয়া, কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব তীব্রতা 
প্রকাশ করিতে লাগিল। লাবণ্যবতী নারী ক্রোধের আবেগে ঘ্বৃণা 

ও বিরাগের আবেশে অধীর হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, “এই কুর্গ ছুর্ডেছ্য 

বলিয়া চির প্রসিদ্ধ । তুমি এরূপ ছূর্ভেগ্ঠ দুর্গ অবলীলাক্রমে শত্রুর হস্তে 

সমর্পণ করিয়াছ। শক্রুর সহিত যুদ্ধ না করাতে তোমার কাপুরুষত। 
প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসন্মানে বিসর্জন দেয়, তুচ্ছ প্রাণ 
রক্ষার জন্য নীচতার সহিত শত্রপদ্বানত হয়,আপনার চিন্তন বংশ- 

গৌরব অনায়াসে কলক্ষিত করিয়া তুলে, সেই নীচাশয়, কাপুরুষকে ধিকৃ। 
তেজন্থিনী দুর্গাবতী ইহা কহিয়! আপনার প্রাসাদে আগুন দ্বিলেন। 

দেখিতে দ্রেখিতে করাল অনলশিখা গগনম্পর্শা হইল। দুর্গাবতী 
অন্নানব্ঘনে আবিকারচিত্তে সাত শত পুরুনারীর সহিত সেই প্রজ্ৰলিত 
অগ্নিতে আত্মবিসঙ্জন কতিয়াঃ লোরনভীত তেজস্িতার পরিচয় দ্রিলেন। 
এই ঘটনায় লক্ষণের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি এই তেঙত্বিনী 

নারীর তেজস্থিত! দেখিয়া! লজ্জিত হইলেন । লজ্জার সহিত তীহার মনে 

চে 

₹ 



রমণীর শৌধ্য । ১৭৭. 
সিপিএ প্লাস লাস 

অপরিসীন্স দ্বণা ও বিরাগের সঞ্চার হষ্টল। তিনি মুহুর্তীকাল চির 
করিলেন। যুহুত্তমশ্যে তরবারি হস্তে করিয়া, কতিপয় সাহসী অস্চরের 

সহিত ছৃর্গরক্ষকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত' হইলৈন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে 

সমুদ্রয় শেষ হইল। কিয়ৎ্ক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই ছুর্ভেছ্য রাইসিন্ ছু্গে 
মুসলমানের অন্ত্রাধাতে অনস্তনিপ্রায় মভিভূত হইলেন | মুসলমান ভূপতি 

হূর্গ অধিকার করিলেও, দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না | বীর- 
নারী ছুর্গীবতীর অনন্ত কীত্তিতে রাইসিন্' ইতিহাসে ভ্িরপ্রসিদ্ধ হইয়া 
রহিল। 

রমণীর শোঁধ্য | 

( তারাবাই ) 

শ্বীঃ ১৪৭৪ অব্দে লায়মল্প মিবারের পিংহাসনে আরোহণ করেন । 

অসাধারণ বীরত্বে ও পবিত্র চরিত্রে এই রাজপুত ভূপতি রাজস্থানের 
ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সংগ্রামসিংহ, পৃথ্থীরাজ- ও জয়মল্প নামে 
ইহার তিনটি পুল্র"ছিল'। আপনার উদ্ধত প্রকৃতির জন্যে পৃর্থীবাজ 
পিতার আদেশে দ্েশান্তরিত হয়েন। অপর দুইটি পুত্র পিতার নিকটে 
ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে সর্বব কনিষ্ঠটির আয়ুক্ষাল পুর্ণ হয়। জয়মল্ল 
ক্্রকুলের অগৌরবকর কার্য্যের অন্কষ্ঠানে উদ্যত হওয়াতে, একজন 
তেজন্বী ক্ষভ্রিয়ের অসির আঘাতে মানবলীলার সংবরণ করেন। 

শোলাঙ্কীবংশীয় রাও শুরতনের অন্ত্রাঘাতে জয়মল্প নিহত হইয়াছেন । 
অবৈধ উপায়ে পবিভ্র রাজস্থানকুস্থম, সুন্দরী তারাবাইর পাণিগ্রহণে 

উদ্যত হওয়াতে তাহার এরূপ শান্তি হইয়াছে। গরাক্রাস্ত বায়ংল্ল 
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১ ধর্ট | আর্য্যকীন্তি।, 
রিনি তে 

্রকুলকলঙ্ষ পুল্রের হত্যাকারীকে সমুচিত পারিতোবিক দ্রিয়াছেন। 

শুরতন মিবারের অধিপতির পুত্রকে নিহত করিয়া রাজপ্রাসাদস্বরূপ 
'বেদনোর জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন *। ক্রমে এই কথা চারিদিকে 

প্রচারিত হইল। ক্রমে চারণগণ এই অপুর্ববকাহিনী মধুর গীতিকায় 
“নিবদ্ধ করিয়া নানা স্থানে গাইয়া . বেড়াইতে লাগিল । ক্রমে পৃর্থীরাজ 

এই কথা শুনিতে পাইলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে বিষয় লাভ 

করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার 
করিতে উদ্যত হষ্টলেন। পৃথ্বীরাজ বেদনোরে যাইয়া রাও শুরতনের 
সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেঃ তিনি টোডা অধিকার করিয়া; রাও 

শুরতনকে উহার আধিপত্য দিবেন। যদ্দি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হয়; 
যদ্ধি তাহার বাহুবলে পাঠানেরা পরাজয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে 
তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না। 

তেজন্বিনী তারাবাই তেজস্বী পৃর্ীরাজের অসাধারণ সাহস ও পরা- 
ক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন সেই সাহসী ও পরাক্রমশালী 
যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তারাবাই তাহার অর্ধাঙ্গতাগিনী হইতে 
সক্কর্প করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্ার আয়োজন হইল । তাবাবাই 

পিতার অনুমতি লইয়া, পৃথ্ীরাজ্রের সহিত যুদ্ধে যাইতে উদ্যতা 
হইলেন। - রর 

মহরমের দিন। ধর্শরত মুসলমানগণ আপনাদের ধর্মসম্মতকাধ্যে 

প্রবৃত্ত হইয়াছে । দ্বলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চারি দিকে উদ্্- 

ঘোষিত হইতেছে । পৃষ্থীরাজ এই দ্বিনে তারাবাই ও পাঁচ শত অস্ব- 

রোহীর সহিত টোডা"অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। সকলে 
টোডায় উপস্থিত হইয়! 'দেখিলেন*্যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্ি- 
বেশিত হুইতেছে.। ইহা দেখিয়। পৃর্থীরাজ, অশ্বারোহী সৈনিকদল দূরে 

* প্রথম খও আব্যকীর্তির ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে । 



র্মনীর শৌঁধ্য। ১৭৯ 

রাখিয়া! অুরাবাই ও আপনার চিরসহচর সেলগড়াখিপতিকে-সঙ্গে লইয়া) 
সেই তাজিয়ার সমভিব্যাহারী 'লোকদিগের সঙ্গে মিশিলেন। এই 
সময়ে তাজিয়! পাঠানরাজ লিল্লার প্রাসাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল। 

লিল্লা তার্তিয়ার'সজে যাইবার জন্যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন্চ। 

সহসা তিনটি অপরিচিত অশ্বারোহীকে , তাজিয়ার সঙ্গী লোকের মধ্যে 
দেখিয়া, তিনি যেমন তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অঁমনি 
পৃথীরাজ ও তারাবাইর নিক্ষিপ্ত বাণ তীহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। 
পাঠানরাজ বিচেতন হইয়া প্রাসাদতলে পতিত হইলেন। আর তীহার 
চেতন হইল না। এই আকম্মিক ব্যাপার দর্শনে সমবেত পাঠানেরা 

ভীত হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে বীরপুরুষষুগল ও 

বীরবালা অশ্বারোহণে তড়িদ্বেগে নগরদ্ধারে উপনীত হইলেন । এই 

স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাহাদের নির্গমপথ অবরোধ করিয়া 
াড়াইল। কিন্তু তেজন্বিনী তারাবাই কিছুমাত্র কর্তব্যবিমুখ হইলেন 

না। তিনি বিপুল সাহসে আপনার তরবারি দ্বারা হস্তীর শুও বিচ্ছি্ 

করিয়া ফেলিলেন। হস্তী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পলায়ন করিল। 

বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গমদ্বার বিযুস্ত হইল। অনন্তর তাহারা 
অগ্রসর হইয়া আপনাদের অশ্বারোহী সৈনিকগণের সহিত মিশিলেন। 

অবিলম্বে আফগানেরা দলবদ্ধ হ্ইয়া। যুদ্ধে প্রব্ভ হইল। কিন্তু 

তাহার] রাজপুত সৈন্যের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তারাবাই এই 
যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন। তিনি অশ্বারোহণে বিছ্যাদ্েগে 
বিপক্ষদ্লে প্রবেশ করিয়া, শক্রসংহারিণী শক্তির পরিচয় দিতে 

লাগিলেন। এই মহাশক্তিতে পাঠানের! পরাজিত হুইল। অনেকে 

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। গ্গনেকে খুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগের 
অন্ত্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেহত্যাগ, করিল। টোভায় রাজপুতের 
বিজয়পতাক উড়িতে লাগিল। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পুর্ণ হইল। পৃষ্থী- 
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রোজা,রাও শ্রতনকে টোডার আধিপত্য দ্িলেন। শৃরতন দপূর্ববপ্রতি- 
শ্রুতি রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না । তিনি যথাবিধানে পৃষ্থী- 
রাজের হস্তে তারাবাইকে সমর্পণ করিলেন । সুন্দরে ন্দরে মিলন 
হ£ইল। তেজস্থিনী রাজপুতকুমারী তেজস্বী বারপুরুষের' সহয্শি 
হইয়া, রাজস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 

পৃর্থীরাজ মিবারে যাইয়া নব পরিণীতা বনিতার সহিত কমলমীর 
প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনি ইহার পর অনেকস্থানে 

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে তারাবাই তাহাকে উৎসাহিত 

করিতে বিমুখ হয়েন নাই। বীররমণী সর্বদ! তেজত্বিতা দেখাইয়া; 
বীরভূমি মিবারের গৌরব রক্ষা করিতেন। কিন্তু দম্পতি দীর্ঘকাল 
& নশ্বরণ্সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না। দুরন্ত শত্রু ইহাদের 

পার্থিব স্থখের ব্যাঘাত জন্মাইল। সিরোহীরাজ প্রভূবাওর সহিত পৃ্থী- 

রাজের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল । সিরোহীপতি স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার 
করিতেন না। এজন্যে পৃর্থীরাজ সিরোহীতে যাইয়া প্রভুরাওকে শাসন 

করেন। ক্ষত্রকুলাঙ্গার প্রভুবাও এই অপমানের প্রতিশোধের নিমিত্ত 
আপনাদের চিরন্তন ধর্ম হইতে বিছ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না । 

তিনি স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাছ দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন.1 বিদায় সময়ে পৃথথী- 

রাজের হস্তে সেই খাগ্ঘসামগ্রী স্মর্পিত হইল" পুর্থীরাঁজ দুরন্ত চক্রীর 
চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না । তিনি সেই হলাহলময় খাগ্য লইয়া গৃহাভি- 

মুখে যাত্রা করিলেন। দুর হইতে কমলমীর প্রাসাদ তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল। তখন পুণ্বীরাজ আহ্লাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী 

ভোজন করিলেন । ' ক্রমে তাহার শরীর অবশ হইল। মামাদেবীর 

মন্দিরের নিকটে আসিয়া তিনিৎআর চলিতে পারিলেন না । তখন 

বুঝিতে পারিলেন যে, তীব্র হলাহলে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়াছে। 
মৃত্যু আসন্ন জান্দিয়া, পৃথ্থীরাজ প্রণয়িনীর নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। 



ৃ . 
দেবীরের যুদ্ধ । ১১৮১ 

ূ কিন্তু তারাবাইর উপস্থিতির পূর্বেই তাহার পপ্রাণবাঘুর অবসান হুইল ।” 
তারাবাই আসিয়া দেখিলেন, প্প্রিয়তম বা্মী লোকাস্তরিত হইয়াছেন। 

তখন তিনি তাহার সহিত পরলোকে যাইতে প্রস্তত হইলেন । অবিলম্বে 
চিতা সঙ্জিত হইল। পতি প্রাণা রমণী সেই মামাদেবীর পবিত্র মন্দিরের 

নিকটে আপনর আদরের ধনকে পার্থ রাখিয়া, ধীরভাবে প্রজ্িত 
অগ্নিতে আ্মবিসঙ্জ্জন করিলেন। | | 

দেবীরের যুদ্ধা | 
মিবারের অদ্বিতীয় বীর-_স্বাধীনতার অদ্থিতীয় উপাসক প্রতাঁপসিংহ' 

দেহত্যাগ করিয়াছেন । তাহার অনন্ত কীন্তিকাহিনী রাজস্থানের নানা 
স্থানে ঘোষিত হইতেছে । রাজপুতগণ তাহাকে দেবতা বলিয়া তত্প্রতি 

ভক্তি ও শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতেছে । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার 

জন্টে পর্ববতে পর্ধবতে বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন ? অবলীলাক্রমে হুঃসহ 
কষ্ট সহিয়া, মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন 7; অমরসিংহ বাল্যকাল 

হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিয়া এরূপ কৃষ্টসহিষ্ণ হইয়া উঠেন। তাহার 
বয়স যন আট বৎসর, তখন হইতেই তিনি দুঃখে, রিপদে, পরিশ্রমে, 
পিভৃসহচর হয়েন। পিতার মৃত্যু পর্য্যস্ত অমরসিংহ এইরূপ নানা কষ্ট 

ভোগ করিয়াছিলেন । নান বিপদে পড়িয়া তিনি অনলস, উদ্যোগী 

ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের অসীম সাহস ও স্বাধীন- 

তার জন্তে সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ দেখিয়! তাহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; 
স্বাধীনতাম্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, রাজপুঁতের কঠোর ধর্মপালনে প্রবৃত্তি 

জন্মিয়াছিল। প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, অমরসিংহ সৌধীন যুবক, 



১৮২ আর্ধ্যকীত্তি ॥ 

রাজজারক্ষার ক্লেশ তাহার সহ বুইবে না। এই জন্মে তিনি মৃত্যু সময় 
আপনার আবাসকুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন, “হয়ত এই কুটী- 
বের পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা .এই 

কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে ।” আসন্ন মৃত্যু পিতার এই বাক্য 
অমরসিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অস্কিত হইয়াছিল । অমর লিংহ মিবারের 
সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্শ্ম পালনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 

মিবারের সর্ববপ্রধান বৈরী অকবর, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় 
'আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এঁ সময়ের মধ্যে তিনি আর মিবার 

আাক্রমণ,করেন নাই। ভীহার মনোযোগ অন্য দিকে গিয়াছিল। তিনি 
এ আটবৎসর কাল আপনার বিশাল সাত্রাজ্যের শৃঙ্খলাবিনানে যত্ববান্ 

ছিলেন । সুতরাং অমরসিংহকে পিতৃবৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রত 
হইতে হয় নাই। মিবাধে শাস্তি বিরাজিত ছিল। অমরসিংহ এই 

শান্তিময় রাজ্যে শান্তভাবে রাজধর্্ম পালন করিতেছিলেন। তিনি অধি- 

কৃত জনপদে শীসনপ্রণ/লীর উৎকর্ষ সাধন £ও ভূমির করনির্দারণের 
অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং পেশলহুদ্দের তটভূমি একটি 
ুৃস্ত প্রস্তরময় অট্টালিকাম্ব শোভিত করিয়া ,তুলেন। এ অট্রালিকা 
'অমরমহল' নামে প্রসিদ্ধি লাতএকরে। প্রকৃতির & বমণীয় রাজ্যে 

আজ পর্য্যন্ত অমরমহল রাজস্থানের গৌরব বিস্তার করিতেছে । 
কিন্তু অমরসিংহ দীর্ঘকাল শান্তিস্ুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। 

মিবার আবার ছুরস্ত মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করিল | অকবরের 
মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাহাগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

চারি বংসর কাল তাহাকে রাজ্যের গোলযোগনিবারণে ব্যাপৃত থাকিতে 

হয়। ইহার পৰ তিনি পররাজ্য জয়ে মনোযোগী হয়েন। আর্ধাবর্তের 

প্রায় সকল জনপদই তাহার অধ্ধীন হইয়াছিল। সকল জনপদের জধি- 



'দেবীরের যুদ্ধ । ১৮৩ 

স্বামিগণ ক্ভাহাকে সমগ্র ভারতের অস্থিতীয় সম্রাট বলিয়া অটিবাদ 

করিয়াছিলেন । কেবল মিবার তাহার বস্তা স্বীকার করে নাই। 
মিবারের প্রাতঃম্মরণীয় প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ তাহার অধীনতা 

স্বীকার করিয়া বীরধর্্ে জলাঞ্জলি দেন নাই। জাইাগীর প্রথমে রর 

রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন'। তাহার পিতা যুদ্ধের পরু যুদ্ধে 
যে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে, 

যে জনপদের বীরপুরুষদিগকে অনস্তনিদ্রায় অভিভূত ঝরিয়৷ ৫ফলিয়া- 

ছিলেন, মাসের পর মাসে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ও সৈন্য পাঠাইয়া 
যাহার অমূল্য ম্বাধীনতারত্বের অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। জাসাগীব্ব 
এখন আবার সেই জনপদে প্রাধান্তস্থাপনে কুতসঙ্কর্প হইলেন। তীহার 
আদেশে নৈনিকগণ দিল্লীতে সমবেত' হইল | তিনি ইহাদ্িগকৈ মিবী- 
রের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন । | 

এইরূপে মোগল সৈন্য আবাব্ন মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল ।' 

পবিভ্রাত্মা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন করিয়াছেন। আজ তাহার 

আবাসভূমি অন্ধকার । কিন্তু এই অন্ধকারময় প্রদেশের ছুই এক স্থানে 
দুই একটি উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিকাশ করিতেছিল। প্রতাপসিংহের 

সৃত্যুর পর স্বাধীনতাভক্ত বীধ্যবন্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্বমহিমার 
পরিচয় দিতেছিধ্লেন।* ইহারা স্বানীনতার অবমাননা! করিলেন না) 
আক্ষাদরের গৌরব খর্বব করিতে উদ্যত হইলেন না; আত্মসম্মানের বিস-* 
জ্জন দিয়া, আত্মাবমাননার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টা পাইলেন না। ইহাদের 

সাহস ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল। ইহারা প্রতাপসিংহের মহামস্ত্রে 

উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আক্রমণকারী মোগলের 

সমক্ষে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। 
মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮থৃঃ অব্দ একটি চিরশ্মরণীয় পবিজ্র বৎসর ।. 

ধর বুৎসরে মিবারের রাজপুতগণ স্বাধীনতার উদ্দেস্টে আত্মগ্রাণের উৎসর্গ 



১৮৭ শাধ্যকীত্তি । 

“করেন ॥ অম্পসিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অন্ুবর্তী হইতে ইচ্ছা 

ারিরাছিউিনি মিরারের বীরপুর্ুষগণ প্র পবিত্র বংসরে তাহাকে 

সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়া, চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। 

সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক এঁ পবিত্র বৎসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপ- 
(সিংহের মহৎ উপদেশের অনুসরণ স্বদেশীদিগকে উত্তেজিত করেন; 
অমরসিংহ এ পবিত্র বৎসরে মিবারের তেজস্বী -যুদ্ধবীরগণের অপুর্বব 
তেজন্থিতা দেখিয়া আপনার পুর্ববতন সক্কপ্পলের জন্য বিরাগ ও অন্ুতাপের 
সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-বক্ষার্থে অগ্রসর হয়েন। ১৬০০ শ্্ীঃ 
অবে দেবীর নামক স্থানে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ হয়। 

 মোগলসৈন্য এ স্থানে প্রবেশ করিলে, সাহুপী রাজপুতেরা তাহাদিগকে 
ক আক্রমণ করে । বহৃক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহুপ্ষণ রাজপুতগণ এ স্থানে গিবি- 

শেষ্ঠের স্কায় অটলভাবে দীড়াইয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয়। 

পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেবীরের যুদ্ধস্থলে রাজপুতের 

বিজয়পতাকা1 অনস্তগগনে উডডীন হইয়া, রাজস্থানে অনন্ত মহিমার 

বিকাশ করে। 

রাণা অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কথ্ের পরাক্রমে এই যুদ্ধে 
রাজপুতদিগের জয়লাভ হয়। এই বীরপুরুষের সন্তানগণ অতঃপর 

কথাবত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। সাহসী কথের “বীরত্বে, বীরভূমি এক 
সময়ে এইরূপ গৌরবান্িত হইয়াছিল। বাহুবদ্দৃপ্ত মোগলেরা *এক 
সময়ে এই বীরপুরুষের বীরত্বগরিমায় পরাজিত হইয়া, রাজপুতের সহিত 
সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিল । 



বীরবল । 

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্ে অকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, 

ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন অকবরের অধীন হুইতে থাকে, 
মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ঃ তখন এক জন 

তাট মধুরকণ্ে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যযুনার, গ্ভীরবর্তী কালী 
নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট সমীপে উপনীত হয়েন। স্ুক্ঠ ভাটের 

মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর সম্রাট. পরিতুষ্ট হইলেন । ক্রমে দিল্লীতে 
এই ভাটের কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল । ভাট গীতিকবিতা 
রচনা করিয়া, ক্রমে দিল্লীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেনণ' তীহ্ষর ' 

সঙগীতনৈপুণ্যে, তাহার মোহিনী কবিত্বশক্তিতে, দিল্লীর অধিবাসীগণ, 
সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল । সম্রাট এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের, 

সঙ্গীতমহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তক ভাটকে 
“কবিরা” উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন । 

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া, দিল্লীতে অবস্থিতি 

করিতে লাখিলেন। ১৫৭৩ শ্বীঃ অবে আবার তাহার সৌভাগ্যের সুত্র- 
পাত হইল। সম্রাট তীহাকে “রাজা” উপাধি দিলেন। এই অবধি 
ভান্টের পূর্বতন নাম পরিবর্তিত হইল। আভনব রাজা এই অবধিস্” 

বীরবল বা বীরবর নামে প্রসদ্ধ হইলেন । 

বীরবল জাতিতে ব্রান্ষণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন 
জনগ্লীদ্দে বাস ক্রিতেন। তাহার পুর্বতন নাম মহেশ দাস। কেহ কেহ 

তাহাকে ত্রাক্গণদাস নামেও অভিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। 

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি, জয়টা্দ৭ কোন অপরাধে দিল্লীতে, 

কারাকুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট তাহার রাজ্য বীরবলকে দিতে অনুমতি 
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ক্কবিলেন্। জঁয়টাদের তেজন্বী, পুত্র অকৃবরের নিকট অবনতি "শ্বীকার 

করিলেন না। তিনি পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল'ন!। অক্বরের আদেশে পঞ্জা- 

বের শাসনকর্তা হুসেনকুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করি- 
লেন, যাহা হউক, রাজা বীরবল' রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। | 

কলিঞ্জরের নিকটে এক জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। সম্রাট এই সময়ে 

তাহাকে 'সহঅ ওস/ন্যের অধিনায়ক করেন । 

ভাট মহেশদাস এখন “রাজা” উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, স্হম্পরিমিত 

 ই্সুন্সে অধিনায়ক হইলেন ; যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরি- 

গণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাহার উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন 

'সহর্জপতি হইয়া ছুরূহ রাজকীয় কার্য্যে আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতে 

লাগিলেন ! রাজা কীরবল প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে থাকিতেন। যখন 

অকৃবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তীহার সঙ্গে থাকিয়া, 

সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুরুতর কাধ্য উপস্থিত 

হইলে, সেই কার্্য-সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের প্রতি সম- 

পিতি হইত। বীরবল কর্তব্পালনে অনলস ছিলেন । সাহসে, ক্ষমতায় ও 

তেজন্বীতায় তিনি অনেক শ্থলেই কুতকার্ধা হইতেন। কথিত আছে, 

তাহার কথায় অকৃবরের ধর্মমত পরিবণ্তিত হয়। অকৃথ্রর হিন্দুধর্ট্ের 

,অনেক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান্ হয়েন। 

১৫৮৬ খ্রীঃ অন্দে আফগানের! সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 

এজন্যে কাবুলের সেনাপতি জৈন খা সম্রাটের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা 

করেন। রাজা বীরবল এঁ সাহাধ্যকারী সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া 

'কাবুলে প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে অকৃবরের সৈনিকদলের পরাজয় হয়। 

আফগানেরা পার্বত্য প্রদেশের ' চারিদিক হইতে সম্রাটের পৈম্ 

আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিকগণ শৃঙ্খলাশুন্য হইয়া পড়ে। 
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বীরবল ও জৈন খাঁ অতিকষ্টে পশ্চাৎ হুটিয়া, আর এক স্থানে শিরবির 
স্থাপন করেন। আফগানের৷ রাক্রিকালে আবার এ শিবির আক্রমণ 

করে। সম্রাটের অনেক সৈন্ত এজন্যে ভুগ্ম গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। 

আফগানেরা অনেককে নিহত করে; এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত র 

হয়েন। 

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে অকৃবর যারপর নাই শোকাতুর হইয়া- 

ছিলেন। তীহার মৃতদেহ না পাওয়াতে অকৃবরের ক্কষ্ট দ্বিঃণ হইয়া- 

ছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে পাছে অকৃবর একেবারে ৷ 
জ্ঞানশৃন্য হয়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ অকৃবরের নিকটে প্রক্রাশ* 
করিয়াছিল যে, বীরবল নিহত হয়েন নাই। তিনি সন্গ্যাসিবেশে 

কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। অকৃবর এঁ কথায় খিশ্বাস স্বাপর 
করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন | কিন্তু শেষে এ কথা অমূলক 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । পরে বীরবল কলিগ্ররে বাস করিতেছেন বলিয়া, 
আর একবার জনরব উঠে । এ জনরবেও অক্বরের বিশ্বাস জন্মিয়া- 
ছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন। অকৃবর কলিঞ্ররেও বীরবলের 

অনুসন্ধান করেন । রাজা বীরবল সম্রাটের কিরাপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, 

তাহা ইহাতে পৃরিস্ফুট হইতেছে । 

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক-গুণের 
অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার. উপার্জিত সম্পত্তি 

করিয়া ফেলেন। শেষে তাহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি 

স্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহপূর্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে 
বিদায় হয়েন। বীরবর ফতেপুরসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই 

স্থলে তাহার আবাসগৃহ অগ্াপি হইয়া থাকে । 
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* উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অসীম কালের পরিবর্তুনশীলতা দেখা - 

ইতে উপস্থিত হইয়াছে | ধীরে ধীরে ভারতবধের নানা স্থানে ব্রিটিশ- 
শাসন বদ্ধমূল হইন্তেছে। ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতসাত্রাজ্যের রাজনীতির 
পর্যযালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর ফ্েনেরল্ মাকুইস্ অব. 

হেষ্টিংস্ ভারতের শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন । ভাহার শাসনে 
পিগারী দস্ুযুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, নেপালের পার্বত্যপ্রদেশে 

জিটিশসিংহের' বিজয়িনী শক্তির বিকাশ হইয়।ছে, মারাঠাদ্বিগের পরা- 

ক্রয় খর্বব হইয়া আসিয়াছে । লর্ড হেষ্টিংস্ ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, 

পৃর্বেবে ও পশ্চিষে, সর্বত্র ইংরেজের প্রতাপ অঙ্ষুপ্ণ রাখিয়াছিলেন। 
১৮২০ খ্রীষ্টাব্ধের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরসিংহ কোটার 

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন । নগরের চারিদিকে আমোদের 

আোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে লজ্জিত 

হইয়া, রাজসভার একদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অশ্বারোহী সৈন্য 

ুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপুর্ব বীরত্বমহিমার পিরিচক্ দিতেছে। 
মন্তারাও কিশোরীসিংহ সুসজ্জিত সভাতলে বত্রমগ্ডিত দিংহাসনে বসিফ! 

গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজধন্ম্ের পালনে প্রতিশ্রুত 

হইয়াছেন। হরকুলসন্ভৃত বীধ্ধ্যবস্ত রাজপুতদিগের জয়ধ্বনিতে পুণ্যভূমি 

হরবতী-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ূ  
কিন্ত এই আমোদ দীর্ঘকাল থাফিল না। যে প্রীতির উচ্ছাসে 

কোটার অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখা- 

: ইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শাস্তিন্ুখ অব্যাহত রাখিতে 



| ও অসাধারণ সাহস। ০৮৭১ 
25285255 

পারিল্ুনা। কিছুকাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তবিঘবোহ, উপস্থিত” 
হইল । কোটার প্রধান সচিব বা্গরাণা জলিমসিংহের সহিত 'কিশোরী- 

সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিমসিংহ কিশোঁরীসিংহের পিতা উমেদ্- 

সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন ৷ বাজ্যশাসনের অনেক ভার তাহার 

হস্তে সমপিত ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান অমাতয ও মহারাও কিশোরী- 
সিংহের মধ্যে অসন্ভাব জন্মিল। পূর্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে 

ছুনিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ কবিল |, এখন উভয়েই 
উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। গুরুতর আত্ম- 
বিগ্রহে হরবতী নরশোণিতে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল। 

একদা! প্রভাতসময়ে জলিমনিংহের সৈন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ 

দিয়া প্রতিদ্বন্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । তটভূমি "অক্তি 
উচ্চ, সমুন্নত পর্বতের ন্যায় ল্বভাবে আকাশেল দ্বিকে উঠিয়াছে। 

ত তটভূমি দিয়া, প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া, ধীরে 

ধীরে যাইতেছে । অকন্মা্ড ইহাদের গতিরোধ হইল। নদীর তটভূমির 

অদুরবর্তী প্রান্তারেন একটি উন্নত সৃত্তিকাস্তপ হইতে গুলির উপর গুলি 
আ'সিয়া অগ্রবর্তী সৈনিকদলে পতিত হইতে লাগিল । গুলিবৃষ্টির বিরাম 
নাই। গুলি আসিয়া অগ্রবর্তী সৈন্যের অনেককে আহত করিল; 
অনেককে সেই ক্ষুদ জোতম্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া 

রাখিল,॥ সৈনিকদল বিস্ময়বিস্কারিত-নেত্রে মৃত্তিকান্তপের দিকে 

দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে | বীর- 

দ্বয় একটি মৃত্তিকাস্তপের পশ্চ!তে থাকিয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া 
দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতি-পক্চ নিপাত 

করিতেছে । এক দ্রিকে "আট হঙ্জার সৈঠ ও কুড়িটি কামান, অপর- 

দিকে কেবল ছুইটি মাত্র বীরপুরুষ ৷ বীরযুগলের পরাক্রমে এতগুলি / 
সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে, এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে 



১৯০ ' আধ্যকীন্তি | 

এন্্রস্ভ হইয়া মদ্রীতটে দগুায়মান রহিয়াছে । এই বীরযুগল নহারাও 
কিশোরীসংহের প্রভৃতক্ত সৈন্য-_পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুলসন্ভৃত 
ক্ষত্রিয় । এই প্রভৃভক্ত' ক্ষপ্রিয়বীরদ্বয় € আপনাদের প্রভুভক্তির নিদর্শন 

দ্বেখখইতে বহুসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে ঈলীড়াইয়া, অপূর্বব বীরত্বের পরিচয় 

_জ্রিতেছে। 
বীরযুগলের তেজন্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ 

তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবা- 

মাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত স্ৃত্তিকান্তপের শিখরদেশে ঈড়াইল ; অসীম- 

সাহসে, গম্ভীরভাবে আপনাদের তেজন্বিতার সমুচিত সম্মানের জন্যে 

বিপক্ষদ্দিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈনিকদল হইতে গুলিবৃষ্ট 
“হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরযুগলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয় আহত হইয়াও, শত্রসংহারে নিরস্ত থাকিল 

না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষদ্ল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 
তথাপি সেই নৈনিকদলের অধিনায়কগণ অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের 

জন্যে ইহাদ্দিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন । অবিলম্বে গুলিবৃষ্ট 

বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল । সৈনিকদল আদেশ পালন করিয়া। 

ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সেনিকর্দিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল 
যে; দুইজন মাত্র সৈন্য আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে 

পারিবে । এই আদেশ গুনিবামাজ্র ছুই জন তরুণবয়স্ক রোহিল! অগ্রসর 

হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল । অবিরত 

শোণিতআ্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার! এই 
আক্রমণ নিরন্ত করিতে পারিল ন|। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া; সেই 

উন্নত মৃত্তিকাস্তপের উপরে উভদয় পড়িয়া গেল। আর তাহাদের 

চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজুস্বী বীরদ্বয় ধীরভাবে আত্মবিসঙ্বন 

করিয়া অসাধারণ তেজস্থিতার পরিচয় দিল।- উনবিংশ শতাব্দীতে 
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হরবতীরইহরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল, এবং এইরূপ সাহস ও বীরত্ব” 
দেখাইয়া, আপনাদের জন্মভূমি বীরত্ব-কীর্ভিতে গৌরবাষিত করিয়াছিল । 

মহারাক্টের মহাশক্তি | 

(শিবাজী ) 

মোগলসাম্ত্াজ্য যখন উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গ- 

জেবের কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পৃর্বে:ও৭ 

পশ্চিমে, সর্বত্র লোকের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠেঃ 
স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্িতার অদ্বিতীয় অবলম্বন, সাহসের. 

একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হয়েন, তখন 

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমশৈলমালাপরিরৃত ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি 

ধীরে ধীরে সকলের হ্বদয়ে গভীর বিস্ময়ের উৎপত্তি করে । ক্রমে ভার- 

তের অদ্বিতীয় সম্রাট ইহার বিক্রমে কম্পিত হয়েন, ক্রমে ইহা একই 

উৎসাহ ও তেজস্থিতার»ত্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্ধ্যাবর্ত পর্য্যস্ত সমগ্র 

জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দুরাজচক্রবর্তাী ভবানীভক্ত 

শিবাজী | 

শিবাজী বীরত্বের . প্রদীপ্ত যুক্তি, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষত্র । 
যখন শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পৃর্বতন বীর্ত্ববৈভব ধীরে 

ধীরে সময়ের অনস্ত শ্রোতে ভাসিম্া যাইর্তেছিল )" ধাহারা এক সময়ে 

সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ'ছিলেন, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াঃ.অনস্ত 

কীন্িসঞ্চ করিয়াছিলেন, তীহাদের সন্তানগণ পরাধ্ীনতানিগড়ে ক্রমে 



২দৃবন্ধ হইত্তেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্রলি দিয়া, পরের !ঘানুগত্য 
স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ বলিয়া মনে করিতে 
ছিলেন ; যে তেজন্বিতায় পৃথ্বীরাজ তিরৌরী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছি লেন, 
সর্মাসিংহ আত্ম প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিরা, ভৈরবরবে বিধর্মী শত্রুর সম্মুখে 
'্টাড়াইয়াছিলেন, শেষে প্রাতঃম্মরণীয় প্রতাপস্ংহ দীর্ঘকাল প্রবল 
পরাক্রম, সহয়সম্পন্ন শক্রর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়লক্ষমীতে 

পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্থিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়তা 

ক্রমে অন্তহিত হইতেছিল। অনৈক্যপ্রযুক্ত বীর্ধযবস্ত রাজপুতেরা ক্রমে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানের অধীন ইয়া, 

আপন্ণদের শোচনীয় অধঃপতনের ফলভোগ করিতেছিলেন | মহা- 
" পরষ্যাক্রম শিবাজী এই অনৈক্য দ্র করেন, এবং জাতি প্রতিষ্ঠার স্ুত্রপাত- 

পূর্বক দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্টিত করিয়া তুলেন । ইহার 

মহামন্ত্রে জজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, বিজয়ী মুসলমান বিজিত 

হিন্দুর পদ্দানত হইয়া পড়ে। 

. ভারতমানচিত্রের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে শৈলমালাপরিবৃত একটি 

প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এ প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় 

গভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; পশ্চিমে অকুল সমুদ্র তরঙ্গলীলা 

বিস্তার করিয়া জড়জগতের অসীম শক্তির খরিচর়, দিতেছে, পুর্বে 
 বরদ্বা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল 

পার্বত্যভূতাগ অবস্থিত রহিয়াছে । এ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত । 

উহার পরিমাণ ফল ১১০০১০০০ বর্গ মাইল । মহাবাষ্ট্রদেশ মনোহর 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চিরবিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে ছুরারোহ সহ্যাক্রি 
উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত বহিয়াছে 9 হরিপ্র্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের 

অধিকাংশ সুশোভিত | যেন পর্ববতশ্রেণীতে প্রন্কৃতি আপনার সৌন্দর্যের 

অনন্ত ভাণ্ডার সাঁজাইয়! রাখিয়াছে ; না দেখিলে প্র অনস্ত ভাগারের 
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অপূর্ব মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না| প্রকৃতির এই মনোহর প্রর্দেশে অনস্ত. 
জগতের এই সৌন্দধ্যপুর্ণ ভূখণ্ডে শিবাজীর গ্ন্ম হ্য়। 

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপখে অনৈক স্থলে মুসলমান- 

দিগের আধিপত্য ছিল। বিজ্ঞাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সবিশেধ 

ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্রবাসী, ক্ষত্রিয় যুবক 

বিজাপুরের রাজ্জসরকারে চাকরী করিতেন । ক্রমে বিষয়কর্ম্রে শাহজীর 
ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় ; ক্রমে শাহজী বিজাপুরের অধিপতিন্ন গনণীয় কর্ম 

চারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। তীহার বারত্বে অনেক স্থানে বিজ্বাপুর 

ভূপতির বিজয়্ী/লাভ হয়। শাহজী জিজাবাই নামে একটি মহারাষ্ট্র- 
বৃমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজাবাইয়ের গর্ভে, শাহজীর হুইটি 
পুক্র জন্মে * প্রথমের নাম শান্তজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবাজী। 

শিবাজী ১৬২৭ খ্রীঃ অন্দের মে মাসে প্ুণার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে 
শিউনারী ছুর্গে জন্মগ্রহণ করেন । দুর্গের অধিষ্ঠাব্রী শিবাই দেবীর নাম 
শন্ুসারে জিজাবাই পুভ্রের নাম শিবাজী রাখেন । শিবাজী মাতার 
সহিত শিউশাপী দুর্গে অবস্থিতি করেন | শিবাজীব জন্মগ্রহণের তিন 

বৎসর পরে শাহজী তুকাবাঁই নামে আর একটি মহাবাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ 

করেন। স্থিতীয়বার দারপরিগ্রহ করাতে জিজাবাইয়ের সহিত শাহজীর 
বিগোধ উপস্থিত হয়) এক্জন্যে শিবাজী প্রায় ছয় বৎসর কাল" পিতার 
দেখা পুন নাই । যাহা! হউক, শাহজী, দাদোজী কোগুদেব নামক এক- 
জন দূরদর্শী বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণকে শিবাক্গী ও তদীয় মাতার ব্ক্ষণাবেক্ষণ এবং 

পুণার জাইগীরের তত্বাবধান জন্তে নিযুক্ত করেন। দাদোজী সাতিশয় 

ক্ষমতাপন্ন ও রাঁজস্বসংক্রাস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজা- 
বাইয়ের জন্য পুণাতে একটি বৃহৎ কাড়ী প্রস্তত করেন। পুণার এ 
নৃতন বাড়ীতে দাদোজী কোওদেবের তত্বাবধানে শিবাজীর শৈশবকাল 
অতিবাহিত হয়। ্ | 

১৩ 



১৯৪ আধ্যকীত্তি ৫ 

এই লময়ে মহারা্টরবাসীরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত ন$। লেখা 

পড়া শিক্ষা অপেক্ষা &্িরপুর্রযো চিত গুণগ্রামে অলক্কত হইতে তাহাদের 

লবিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল | শিবাজী নিজের নাম লিখিতে পারি- , 

পন না। কিন্ত তিনি তরবারিনিক্ষেপে, তরবারি-প্রয়োগে। বর্শীস্চালনে 
সবিশেষ পারদর্শা ছিলেন। স্তাহার স্বদেশীয়গণ স্ুনিপুণ অশ্বারোহী 

বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী এ বিষয়ে শ্বদেশের সকলকে অতিক্রম 

করিয়াছিলেন । তাহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম 
বিশ্বয় ও প্রীতির সহিত তাহার গুণগান করিত । দাদ্দোজী শিবান্দীকে 

« আপনাদের ধর্মান্ুগত বিষয়ে আস্থাযুক্জ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
তাহার এই প্রয়াস সর্ববাংশে সফল হইয়াছিল । শিবাজী হিন্ুধর্্সম্মত 

“কার্যে নিষ্ঠাবান ছিলেন । তিনি মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্মের কথা 

শুনিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আধখ্যায়িকায় তাহার 

স্বখান্নুতব হইত । বাল্যকাল হইতে কথকতার প্রতি তাহার সাতিশয় 

শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুধর্মের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দৃধর্মসম্মত 
কার্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবাজী হিন্দু নামের 

গৌরব রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাহার এই প্রতিজ্ঞা 
কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শক্রর ভ্রকুটিপাতে, বিপদ্দের ঘোরতর 

'অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিবাজী 
জীবনের শেষ সীম! পধ্যস্ত নিভীঁকহৃদয়ে ও অবিচলিতচিত্তে এই সাধু 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপুর্ণ কথায় শিবাঁজীর হৃদয়ে তেজন্মি- 
তার সঞ্চার হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বজাতিগ্রিয়তা ও 
স্বদ্নেশহিতৈধিতা বদ্ধমূল হইয়া "উঠিয়াছিল। শিবাজী যোগলশাসনের 
মধ্যে হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প. হইয়াছিলেন এবং ধর্মান্ধ 

মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ 
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দেখাইতৈ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তীহার, সন্ক্প ও চেষ্টা রিফল হয় ন্বাই। 
যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত 

হুইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথে শিবাজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতাভভ্ত বীরপ্রবরের অপূর্ব | 
বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল* 
হিন্দুর কীর্তিতে বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিব্র ভূমি গৌরবান্িত 
হুইয়াছিল। 

শিবাজী মাওয়াল অথবা মাবাল নামক পার্বত্য স্থানের অধিবাসী 
মাওয়ালী বা মীবালাদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । ইহারা দেখত 

সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কাধ্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল । 

শিবাজী ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া, অনেক স্থানে বিজয়-পতীকা 
উডডীন করেন। তিনি প্রায়ই কহিতেন,_“আমি যুসলমানদিগকে 

পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব 1” তরুণবয়স্ক বীরপুকষের এই 

বাক্য নিক্ষল হয় নাই। শিবাজী মুসলমানদ্দিগকে পরাভূত করিয়া, 

স্বাধীন হিন্দুভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন। 

যোলবৎসর বয়সে শিবাজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন 
যে, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সর্বদা পর্বতে পর্বতে 

বেড়াইতে লাগিলেন ।*এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্বত্য পথগুলি তাঁহার 

পরিচিত হুইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরিছুর্গ ছিল। শিবাজ৯ 
(কৌশলক্রমে এ গিরিছুর্গের অনেকগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। 
ছুর্গগুলি বিজাপুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল ।, শিবাজী উহা! অধিকার 
করিলে বিজাপুরের রাজার সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হ্ম। 

আফজল খা! বিজাপুরের সৈন্যের আঁধনায়ক হইয়া, তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা 

করেন। পধিমধ্যে তিনি হিন্দুতীর্ঘের অবমাননা এবং হিন্দু দেবালয়. 

তঙ্গ কর্রতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই । শিবাঙ্জী এই সময়ে রাজগড়ে অবস্থিতি 
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পপ সপ পিসি লিপি পোপ পি পা সখ ৭ পর পা লো তর, ০1 ই তি সা ৯১ 

করিতেডিলেন 1 তিনি আপনাদের পবিক্র তীর্থের অবমাননায় ষর্ম্মাহত 

হইয়া, আফজল খা'র দমন জন্য সৈম্যসংগ্রহ পূর্বক রাজগড়ে মাতৃদেবীর 

চরণ বন্দনা করিয়। প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন । তাহার সন্কল্পসিদ্ধির পক্ষে 

কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিল না । সুসমক় উপস্থিত হইল। সুসময়ে শিবাজী 

ধিজাপুরের সৈন্ের সন্মুখে প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৌশলজাল বিস্তাঁর 
করিলেন। 

জঙ্গলময় ছুর্গম গিনি প্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে কতদুর 
কষ্টকর, আফ জল খা তাহা অবগত ছিলেন 1 এই বিষয় ভাবিয়৷ তিনি 

 শ্িবীজীকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিবার জন্যে কালবিলম্ব না করিয়া, 
 গোপীনাথ পস্ত নামক একজন মহারাষ্্ীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে পাঠাইয়া 

দিলেন । দৃত ছুর্গের নিয়স্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবাজী ভূর্গ 

হইতে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । গোশীনাথ ধীরতার 

সহিত শিবাঙ্গীকে কহিলেন+_“শাহজীর সহিত আফজলখাঁর সবিশেষ 

বন্ধুত্ব আছে । আফজল বন্ধুর পুক্রের কৌনও অপকার কর্সিতে ইচ্ছুক 

নহেন ! তিনি আপনার সহিত শত্রুতা ন। করিয়! আপনাকে একটি 

জায়গীবেষ আধিপতা দ্রিতে প্রস্তুত আছেন।” শিবাজী সৌজন্য ও 
বিনয়ের সহিত আফজলখীর প্রেরিত দ্ূতকে বলিলেন,_-“একটি 

জায়গীর পাইলেই আমি সন্তষ্ট হইব £ আমি বিজনপুব-তুপতির একজন 

জ্লামান্য ভৃতামাত্র 1” দূত শিবাজীর এইরূপ নম্রতা দেখিয়া, সন্তোষ 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর শিবাজী দূতের আবাস জন্য 

ষথাষোঁগ্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । কিন্তু তাহার আদেশে দুতের 

সহচরগণ কিছু দুরে অনা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা! 

গভীর নিমীথে শিবাজী গোগীনাধের" নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার 

পরিচয় বিয়া কহিলেন, “আমি হিন্দুজাতির পরিশ্তদ্ধ বিশ্বাস ও পবিভ্র 

তক্কির সন্মান রক্ষার জন্যে সমস্ত কার্ধ্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুট্য়াছি 
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সা বসি পি ইসস পান্তা ০ পা ১ পি টিক শাখা ওসি শা এ লি শত পাম, পপি কিনি চা পা 

ব্রাহ্মণ-ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেবমন্দিরের জআবম্ঠমনা- 
কারীদিগকে শান্তি দিতে এবং স্বধর্মবিবোধী শক্রগণের ক্ষমতার গতি- 

রোধ করিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর 

আদেশে এই পবিভ্র কাধ্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাঙ্ষণ ;. 

সুতরাং আমার সাহায্য করা আপনার অবশ্ত কর্তব্য । ,আ মহ 
আশা অছে যে, স্বদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরমস্থখে কালাতিপাত 

করিতে পারিব। শিবাজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়ী, গেঃগীনাথকে 
একথানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রিত হইলেন। গোগীনাথ এই তকুণ- 

বয়স্ক হিন্ুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেবভক্তি ও অপরিষ্কময় * 

'্বদেশ-হিতৈষিতীয় যুদ্ধ হইলেন: আর তীহার যুখ হইতে শিবাজীর 
বিরুদ্ধে কোনও কথা বহির্গত হইল না। তিনি ধীরভ।বে শিবাীর 
কাধ্যসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন? প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন 

থাকবে, তত দিন শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবাজীর আশা 

ফলবতী হইল। গ্রোপীনাথ শিবাজীর সাহস, স্বদেশতক্তি ও বাকৃচাতুধ্যে 

মোহিত হইয়া, তাহার চিরসহচঞ্ের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ; 
অনভ্তর শিবাজী কৃষ্চাজী ভাস্কর নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে 

নানাবিধ. উপহার দ্রব্যসহ গোপীনাথের সহিত আফজল্ খার নিকটে 

পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণাজী বিজাপুরের সেনাপতির সমক্ষে . উপস্থিত 
হইয়া কহিলেন।_“শিবাজী তাহার সহিত মিব্রতাবন্ধনে সম্মত আছেন 

বিজাপুর ভূপতির বিরুদ্ধাচরণে তাহার ইচ্ছা নাই ।” আফজল থ। আশ্বস্ত 

হইলেন । তিন গোপীনাথের পরামর্শে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

উদ্যত হইলেন। শিবা প্রতাপগড় ছুর্গের নিয়ে একটি স্থানে সাক্ষাৎ 

করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি এ স্থানের জঙ্গল 

কাটাইয়া আফজল খার আসিবার' পথ পরিফার, করাইলেন। কিন্ত 
পার্জ স্থানের জঙ্গল পুর্ব্বের ন্যায় রহিল। শিবাজী এ জঙ্গলে আপ- 
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নার সাহদী মাওয়ালী শৈল্গ সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন ৷ বিজাঁপুরের 
পৈন্ঠ উহার কিছুই জানিতে পারিল না । পনর শত সৈন্ত আফজলর৫থার 
লঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু গোপীনাথের পরামর্শে এ সকল সৈন্ঠ প্রতাপ- 

গড় দুর্গের কিয়দ্ধ'রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফজলখা কেবল 

এক জন মাত্র সশন্ত্র অন্ুচর লইয়! পাক্ীতে শিবাজীর নিদ্দিষ্ট স্থানে উপ- 
স্থিত হইলেন। পরদিন শিবাজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাল্রা 

করিলেন 4 আফজল্ খার পবিচ্ছদ মোটা মসলিনের ছিল। পার্থ্দেশে 

কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। এদিকে শিবাজী আপনার 

“অভীষ্ট কার্য সিদ্ধির জন্টে প্রস্তত হইয়াছিলেন | তাহার দেহ লৌহবর্্ে 

আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এঁবর্খে বৃশ্চিক ও ব্যান্রনখ * সন্নিবেশিত 

বহিগ্ীছিল। অপরে না জানিতে পারে এজন্যে তিনি বর্মের উপর পরি- 

স্কত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ; এইরূপে সজ্জিত হইয়া, শিবাঁজী 

ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়, যথোচিত নত্রতার সহিত অভিবাদন 

করিতে করিতে আফজল খাঁর সমীপবর্তী হইলেন। আফ জল খাঁর স্ঠায় 

তাহার সঙ্গেও একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল । যথারীতি অভিবাদনের পর. 

শিষ্টাচারের অন্ুবত্তী হইয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন । অক- 

শ্বাৎ আফজল খার ভাবাস্তর হইল। অকস্মাৎ আফ.জল খা “ঘোরতর 

বিশ্বাসঘাতকতা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন সময়ে 
শ্রিবাজী আফজল্ খার উদ্ররে ব্যাগ্রনখ প্রবেশিত করিয়াছিলেন | যাত- 

নায় অধীর হইয়া আফজল্ খা শিবাজিকে তরবাধির আঘাত করিলেন । 

কিন্ত শিবাজীর কার্পাস .বস্কের নিয়ে লৌহবর্শ থাকাতে এ আঘাতে 

কোনফল হইল না। এই সকৃল কাধ্য নিমেষযধ্যে ঘটিল। নিমেষমধ্যে 
শিবাজী অন্ত্রচালনা করিয়া আফজল খাঁকে নিস্তেক্গ করিয়া ফেলিলেন 7 
আফজল্ খার অনুচর ইহা দেখিয়া'স্থির থাকিতে পারিল না। সে; 
7 বৃশ্চিক_রশ্চিক সনৃশ বক অস্্র। ব্যাগ্রলখ_ব্যাজনথাকার অস্র। ২. 
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অবিচলিতধীরতা ও প্রভৃত সাহস্ সহকারে. ্রতৃহস্তা শ্রুর ঈহিত, যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। অন্ুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু 

কিয়ৎকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসরে পাক্কীবাহকেরা' 
আফজল খ।কে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের এ উর্দু 

সফল হইল না। শিবাজীর কয়েকজন 'সৈনিক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, : 
আফজল্ খার শিরশ্ছেদ করিল । এদিকে ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র মাওয়ালী- 

গণ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, একেবারে চারিদিক হইন্ছে বিজাপুরের 
সৈন্ঠ আক্রমণ করিল । বিপক্ষগণ ইহ।দের পরাক্রম সহিতে পারিল না। 
তাহারা শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। শিবাজী বিজয়ী হইলেন। 

মহারাষ্্রচক্রে তাহার অপরিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল । তিনি অবিলম্বে 
বহু টসন্য ও বহুসম্পত্তির অধিকারী হইয়! উঠিলেন। 

ধাহারা সরলহৃদ্য়। জীবনের প্রতিকার্যে ধাহারা আপনাদের সরলতার . 

পরিচয় দিয়া ধাকেন, তাহারা এই কাধ্যে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষগু ' 

বলিয়া, শিবাজীকে ধিক্কার দিতে পারেন । কিন্তু ধাহারা হুর্দাস্ত শত্রুকে 

পরাজিত করিয়! স্বদেশেব স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহারা 

অন্যভাবে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। যখন মহাবীর পূরথথীরাজ স্বদে- 

শের স্বাধীনতারক্ষার্থে বহুসংখ্য সৈশ্ঠ লইয়া, দ্বশদ্বতীর তীরে সমাগত 

হয়েন, তখন সাহৃকদ্দীন *গোরী তাহার অলোক-সাধারণ তেজস্থিতা :ও 
প্রভূত সৈন্ঠ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সাহবদ্দীন চাতুরী অবলম্বন, 
করিয়া বাব্রিকালে প্রতিদ্বন্বার অজ্ঞাতসারে, হিন্দুসৈন্ত আক্রমণ না 

করিলে সহসা পৃর্থীরাজের পন হইত নাঃ সহসা ভারতের স্বাধীনতার 

অন্তর্ধান ঘটিত না। ধাহারা এইরূপ চাতুরী, এইরূপ প্রবঞ্চনা করিম 
ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপঞ্ঠনর সুত্রপাঁত করিয়াছেন, তাহাদের 
সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে, মনে অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে না,*ইহা 

শিবাজীবিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল ঘ, চতুরের সহিত 

৯০০০০ 
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চাতুরী না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমান সাম্রাজ্য অধিকৃত করিয়া 
হিন্দুরাজ্যের গৌরব করিতে পারিবেন না! যাহারা অপরের অজ্ঞাত- 
সারে আপনাদের ছুরাকাঙ্খা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে সরল 

ভাবের পরিচয় দ্রিলে কখনও অভীষ্ট সিদ্ধ হ্টুবে না । শিবাজী ফাল্যকাল 

. এহুইতে এই নীতি শিক্ষ1 করিয়াছিলেন শিবাজী নিরন্ত্রতাবে উপস্থিত 
হইলে, সহজে আফণ্জল খার আয়ত্ত হইতেন ; সহজে বিজাপুরের সৈন 

তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়। লইয়া যাইত 7; অথবা আফজল খার অসির 
আঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ হইত। এস্থলে শিবাঞ্জীর চাতুরা শিক্ষার ফল 

“ সূর্ববাংশে কাধ্যকর হইয়াছিল। ধাহারা ম্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত 
হইয়! ছুরস্ত ও চতুর শক্রর অত্যাচারের গতিবোধে উদ্যত হয়েন, তীহা- 

'“ের নিকটে শিবাজীর এই শিক্ষার ফল কখনও অনাদ্বত হইবে না। 
সহ্াদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্যযস্ত ভূখণ্ড কোকণ নামে পরিচিত । বিজা- 

'পুরের সৈন্যের পরাজয়ের পর কোকণ প্রদেশের অধিকাংশ শিবাজীর 

হস্তগত হয়। ইহার পর শিবাজী কোকণের পান্হালা হুর্গ অধিকাৰ. 

করিতে উদ্ধত হয়েন। এই ছুর্গ বিজাপুরের অধিপতির অধিকৃত ও 

দুর্ভেগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী পান্হালা! তুর্গ অধিকারেও অপুর্ব 

কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান সেনানায়কের 

সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপুর্বক্ তাহাদের 'সহিত*বিবাদ করেন । 

উহাতে সেনানায়কগগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যের সহ্থিত 

শিবাজীর চাকৃরি পরিত্যাগ করিয়! হুর্গাপ্যক্ষের নিকটে উপনীত হয়েন। 

দুর্গাধ্যক্ষ ইহাদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না । শিবাজীর সহিত 

ইন্তা্দির অসস্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হষ্টচিত্তে ইহাদিগকে দুর্গে স্থান 

দিলেন । এ দ্িকে শিবাজী অবিলম্ষে ধুর্গ(ভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ছূর্গ- 

প্রাচীয়ের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীর সন্গুখে ছিল। শিবাজীর 

যে সকল সর্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদ! রাত্রিকালে তীাহালা এঁ 
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সশাসমপাসিপাস্িশ ৬ বাপি, পাপা পা সী ৬ পো প্টপা- ২ পি ০ ৯ম সি পা পো পিপি প উদ ভীম সি পা উনি 

সকল বৃক্ষ অবল্বনপূর্ববক বহির্ভাগ হইতে শির্শাজী ও পি, 'অন্ুচয়- 

দ্বিগকে হুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, হ্ূর্গতবটর খুলিয়া দ্িলেন। দূর্গ 

সহজে অধিকৃত হইল । 

_. এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবাজীর এতদূর প্রতিপতি হুইল যে: 
নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিকপুরুষেরা আসিয়া, তাহার দল*পবিশুট 

করিতে লাগিল | বলবৃদ্ধির সহিত শিবাজী অধিকতর দুরূহ কার্ধ্যসাধনে 
প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহার অশ্বারোহী সৈন্য যুসলমান* ভূপতির 
অধিকৃত নানা.জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল । ইহাদের উদ্যম, সাহস ও 
তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজাপুর্টিরর 

নগরপ্রাচীরের সম্মুখে গিয়া বিলুষ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। 
বিজাপুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলেন; বশ্ঠতাস্বীকারের জন্যে শিবাজীর 

নিকটে দূত পাঠা্টলেন। দূত শিবাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল । শিবাজী 
ধীর-গভ্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন,দূত ! আমার উপর তোম"প প্রভুর 
এমন কি ক্ষমতা আছেযে, আমি তাহার কথায় সম্মত হইব ? শীঘ্র: 

এখান হইতে প্রস্থান কর; ; নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে । 

দূত চলিয়া গেল। বিজাপুরের অধিপতি শিবাজীর এই উদ্ধতভাবের 

জন্যে অধিকতর জুদ্ধ হইলেন) ইহার পূর্বে শিবাজী যখন তাহার 

বিরুদ্ধে সমুখি ত“হয়েন, তখন তির্ণি শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিয়]- 

ছিলৈন,_-“তোমার পুক্র শীত্র বশীভূত না হইলে, «ই কারাগারের ছবি 
গাথিয়া তোমাকে জীবদ্াশায় সমাহিত করিব |” পিতার কারাগারের 

সংবাদে শিবাজী কিছু শঙ্ষিত হইয়াছিলেন বটে+কিন্ত কর্তব্যবিমুখ হয়েন 

নাই। তিনি দিল্লীর সম্রাট, শাহজ'হার নিকটে আবেদন,.করিয়াছিলেঁন। 
সম্ভবতঃ শাহজ'হার কথায় বিজাপুর-রাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিয়াছি- 
লেন। বিমুক্ত হইয়। শাহজী রায়গড়ে আপনার এই দুবদ্বষ্টের মূল-_-তনয়ের ' 
নিকট উপস্থিত হয়েন। শিবাজী পিতার সমুচিত সম্মান্ঠ করিতে উদা- 



২৯২ আর্ধ্যকীত্তি । 
মি উস৬া্৬১২৬চিপস্ি পিস টিপি লস লি পাপা ডি? 

সীন ছিলেন না'। তিমি পিতাকে গদীতে বলাইয়া, তাহার পাছুকা 
গ্রহণপূর্বক সামান্য ভূত্যে ন্যায় তদীয় পার্থে দণ্ডায়মান থাকেন । 
মহাবীর শিবাজী, কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ 

পাইঁতেছে | | 

"” শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবাজী পুনর্ধবার আধিপত্যবিস্তাবে উদ্যত 

হয়েন। বিজাপুররানজ তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য বহুসংখ্য 

সৈন্য প্রেরণ করেন । কিন্ত শিবাজীর কৌশলে বিজাপুর-ভূপতির চেষ্টা 
বার্থ হয়। তাহার সেনাপতি আফজল্ খা নিহত হয়েন।: এবার এক- 
জন “রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দার শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন । 

বিজাপুরের সৈন্য শিবাজীকে পান্হাল! ছুর্গে অবরোধ করিল । কিন্ত 
এবারও শিবাজীর জয় হইল। তাহার কৌশলে আবিসিনীয় সর্দারের 

সমূদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শেষে এ সর্দার আপনার 05 

কর্তৃক নিহত হইলেন । 

যখন আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্যে আগ্রায় 

যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবাজীর নিকটে কয়েকজন সন্ত্রাস্ত সর্দার 

পাঠাইয়া, তাহার সাহাধ্য প্রার্থনা করিরাছিলেন। কিন্তু শিবাজী 

আওরঙগজেবের ন্যায় বহিভূতি কাধ্যের অনুমোদন করেন নাই। তিনি 

আওরঙগজেবের গহিত কার্য্যের কথা গুনিয়া, ঘ্বণা ও বিরাগের সহিত 

দুতিকে বিদ্বায় দেন এবং দূত আওবঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, 
তাহা ঘৃণ! ও বিরাগের সহিত কুন্ধুরের লাঙজ,লে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি 

করেন। এই অবধি আওরজজেব শিবাজীকে “পার্বত্য 'মৃযিক” বলিয়া 
তাহীর অনিষ্টসাধনে উদ্যত ুয়েন | , 

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়!, স্বয়ং 

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এদ্দিকে শিবাজীর সহিত বিজাপুর- 

রাজের সদ্ধি স্থাণিত হইল | এই সময়ে শিবাজী সমগ্র কোকণ প্রবেশের 



মহারাটর মহাশক্তি । ২৬৩. 

অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পাশ 
হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়াছিল । 

বিজাপুররাঙ্জের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবাজী মোগলরাজা, 

আক্রমণ করিতে উদ্ধত হইলেন। তাহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ 
দিললশ্বরের অধিকার বিলুগ্ঠন করিয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। সালপেস্তা 

খা এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসনকর্তী ছিলেন। সম্রাট আওরজজেব 
শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ফ্রিলেন+ এই 
আদেশ অন্তসারে সায়েস্তা খ! বহু সৈন্য সহ আবরাঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা 
করিয়া, পুণায় উপস্থিত হইলেন । শিবাজী মোগলসৈন্যের আগমন" 

সংবাদ শুনিয়া, বায়গড় পরিত্যাগপৃর্ববক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। সায়েস্তা খা শিবাজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন 
সাবধানে আপনার আবাসগৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাহার অনুমতি-পজ্র " 

ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারা্টরীয় পুণায় প্রবেশ করিতে পারিত না । কিন্তু 
মোগল শাসনকর্তার এইবূপ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর 

শিবাজীর সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্বনাশ হওয়ার উপক্রম 

হইল । 

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে । পুণার 
পথ-ঘাট, প্রাসাদ, মস্ত যেন গভীপ্ঘ অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে! 

'কোথাণু জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহ্যাত্রী রাত্রির নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিয়া, ধীরে ধীরে পুণার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী 

শিবাজী এই স্থুযোগে'নিদ্দিষ্ট স্থানে সেনানিবাস ক্রিয়া, কেবল পঁচিশ 
জন অন্ুচরের সহিত সেই বিবাহযাত্রির দলে,মিশিলেন ॥ বরযাত্রিখ* 

ঘল আমোদ করিতে করিতে পুণায় প্রবেশ করিল; শিবাজীও তাহাদের 

সঙ্গে মিশিয়া, পুণায় উপনীত হইয়া একেবারে আপনার বাসভবনে 
পঁছছিলুন্চ। এই গৃহে সায়েস্তা খা নিদ্রিত ছিলেন। তাহারু পরিবারের 
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কয়েকটি স্ত্রীলোক, এঁ আকশ্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়! তাহাকে 
জাগাইয়! দিল। সায়েস্তা ঁ। শয়নগৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা 
করিলেন। এই সময়ে আক্রমণকারীগণের তরবারির আঘাতে তাহার 

হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক; তিনি কোন 
শরূপেশপলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাহার পুক্র ও অন্ুচরগণ নিহত 
হইল। শিবাজী জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, মশালের আলোকে যাইবার 
পথ আলোকিত করিয়া, পুনর্ববার সিংহগঙে ফিরিয়া গেলেন । 

সমগ্র মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবাজীর এই কাতি উদ্ঘেধিত হইল। 

জমগ্র মহারাস্ট্রবাসী স্বদেশের মহাবীরের এই বীরত্বে মোহিত হইয়া, 

তাহার গুণগান করিতে লাগিল। বনু বংসর অতীত হইয়াছে, বন্ধ 
বৎসর অতীত কালজ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবাজীর এ সাহস ও 

বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারা্ীয়ের আজ পধ্যস্ত আহলা- 
দের সহিত শিবাজীর এ সাহস ও বীরত্বের কীর্তন করিয়া থাকে । 

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহগা্ডের 

অভিমুখে গমন করিল। শিবাজী ইহাদ্রিগকে দুর্গের নিকটে আসিতে 

অনুমতি দিলেন । ইহারা মহাবিক্রমে রণডগ্কার্ধনির সহিত নিক্রোধিত 
তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে ছুর্গের সমীপবস্বী হইল। তখন 

শিবাজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন ইহারা তোপের 
"নিকটে স্থির থাকিতে পারিল না; সন্ত্রস্ত হইয়া! পলাইয়া গেল।।শবাজীর 

একজন সেনাপাত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইহাদ্িগকে তান়্াইয়া দ্রিলেন। 

এই প্রথমব1র মোগল-সৈন্ত শিবাজীর সৈগ্ত কর্তৃক পরাস্ত ও তাড়িত 

“ইইল। শিবাজী বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্ত অব্যাহত 

রাখিলেন। | 

ইহার' পর শিবাজী অশ্বারোহী সৈন্সহ সম্ট আওরঙ্গজেবের 

অধিকৃত স্ুরাত নগর লুন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহপুর্র্বক প্রায়গড়ে 
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ফিরিয়া রা আলিলেন । তিনি জলপথেও আধিপত্যন্থাপনে যত্ুশীল চিলেন্ন। 

তীহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। এ সকল বণতবীদ্বারা মোগল- 

সমাটের রণতরী অধিকৃত হইল। 

স্ুরাত নগর লুষ্ঠনের প্র শিবাজী শুনিলেন যে, তাহার পিতার মৃত্যু 
হইয়াছে । পিভৃরবয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে গিয়া শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করিস”. 

লেন। অনস্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত 

জনপদের শাসনপ্রণালীর স্ুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন 1 এই কর্ে 

কয়েক মাস অতিবাহিত হইল । এই সময়ে শিবাজী “রাজ” উপাধি 

পরিগ্রহপৃর্বক নিজনামে যুদ্র। প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । বীরপুরুষের 

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগলের মহ্াপ্রতাপের মধ্যে ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ 

স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়', স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের 
পরিচালনায় উদ্ত হইলেন । | 

মক্কাযাত্রিগণ সুরাত বন্দরে জাহাজে উঠিত। এজন্যে মুসলমানগণের 
মধ্যে স্থরাত এক্টী পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এঁ পবিত্র 

স্থান বিলুগন ও শিবাজীর “রাজ।” উপাধি গ্রহণসংবাদে আওরজজেব 

ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দ্বিলের খাকে পাঠাই- 

লেন। কিন্তু শিবাজী ইহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না । 

তিনি প্রস্তাব কর্ীয়। গ্রথমে রঘুন্থাথ পত্ত স্তায়শান্ত্রীকে জয়সিংহের 
নিকটে পাঠাইলেন । জদগ্নসিংহের সহিত দূতের অনেক কথা হইল 

দূত বিদ্বায় লইয়া শিবাজীর নিকটে আসিলেন। শিবাজী বীরধর্শের 
পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যন্প অম্থ- 
চরের সহিত বর্ষার প্রারস্তে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আপন্সর 
পরিচয় দ্রিলেন। জয়সিংহ তাহাকে অত্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য 

একজন মন্ত্রান্ত কর্শচারীকে পাঠাইলেন। শিবাজী শিবির দ্বারে উপস্থিত. 

হইলে জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপুর্ববক আপনার 
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অন্সন্রে দক্ষিণ পার্খে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্ধারিত ও" দিল্লীতে 

প্রেরিত হইল । সম্রাট উহার অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর 
শিবাজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন? 

পরবর্তী বৎসর সম্রাট্-কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া আপনার পুক্র শাস্তাজী পাঁচ 
শএপত তৃম্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা 

করেন। 

শিল্াজী প্লিল্লীতে উপনীত হইলেন । দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাহাকে 

দেখিবার জন্টে ব্যস্ত হইল । কিন্তু আওরঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত হিন্দৃ- 

ভূপতির যথোচিত লন্মান করিলেন না। তিনি শিবাজীকে প্রজা- 

লোকের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইলেন । 

“ শিবাজী সত্্রটের সভাগৃহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গজেব তীহাকে 
অপেক্ষাকৃত নিষ্শ্রেণীর কন্ম্রচারিগণের আসনে বসাইয়া দ্বিলেন। 

শিবাজী ইহাতে মন্াহত হইয়! সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু তিনি 

তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট তাহার 

বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে নগরের কোতয়ালকে বলিয়া দ্দিলেন। এ দ্বিকে 

চতুর মহাবাষ্ট্রপতি দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহা হয় না 

বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি 

চাহিলেন। ' সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে, শিবাজী সহীায়বিহীন, সুতরাং 
“আপনার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিছেন । ' 

ইহার পর শিবাজী পীড়ার ভাণ করিয়া, শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। 
অনস্তর পীড়ার কিঞ্চি$ উপশম হইয়াছে বলিয়া, ঝুড়িতে মিষ্টান্ন রাখিয়া, 

স্ককীর-সন্ন্যাসীদিগকে এ. মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার 

আবাসগৃহ হইতে মিষ্টাবপূর্ণ বড় বড় ঝুঁড়ি বাহির হইতে লাগিল । যখন 
প্রহরীদিগের সংস্কার হইল যে, কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে; তখন শিবাজী 

এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া, এবং আর একটিতে তাহার পুত্র শান্ডাজীকে 
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চড়াইয়া আধাসগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নগকের উপকঠে অশ্ব 

সজ্জিত ছিল। শিবাজী সেই অশ্খে আরোহপপুর্ববক আপনার পশ্চান্তাগে 
শান্তাজীকে রাখিয়! মধুরায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি কতিপঞ্রু 

বন্ধুর নিকটে শাস্ভাজীকে রাখিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ “করিতে 
'করিতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইলেন। ইহার পর তাহার বন্ধুপণও 

শীস্তাজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হয়েন। 

এই সময়ে বিজাপুরের সহিত বুদ্ধ চলিতেছিল ॥ পাছে শিবাজী 
বিজাপুররাজের সহিত মিলিত হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরুজজেব 

তাহাকে জাইগীর দিয়া তাহার “রাজা? উপাধি দঁঢ়তর করিলেন । ইহাব্র, 

পর শিবাজী বিজাপুর ও গোলকুগ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, 
তাহাদের নিকট করগ্রহণ কবেন। | 

কিছু দিনের জন্তে যুদ্ধের বিরাম হুইলে, শিবাজী স্বকীয় রাজ্যের 
শৃঙ্খলাবিধান করেন। তিনি রাজন্বসশ্বন্ধীয় সমস্ত কার্ধ্য ব্রাহ্মণের হস্তে 

দিলেন; কৃষকদিকের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে 

না পারে, তজ্জন্য স্নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাহার নিয়ম অনুসারে 

উৎপন্ন শস্তের পাঁচ ভাগের তিনভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ 

সরকারে যাইত। শিবাজী আপনার কর্মচারী দ্বারা রাজন্বসংগ্রহ 
করিতেন । /্তদ্তীত তিনি সৈনিকদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন 

দ্রিবার নিয়ম করেন। তাহার পদাতি সৈম্তের অধিকাংশই মাওয়ুলী- 
জাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অন্ত্র। অশ্বারোহী 

সৈন্ঠ বর্গিরদ্রার ও শিলেদার, এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্িজয়যাত্রার সময়। প্রতুণপুস্তালী 

শিবাজী & সময়ে ছুর্গতিনাশিনী ভবানীর পুজা “করিয়া, দরিখিজয়ে 
বহির্গত হইতেন। তিনি শক্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ 'দুষ্ঠন “করিতেন 
বষট্রে, কিন্তু কুষক+ গো, অথবা স্ত্রীলোকদ্ধিগের উর্পর হস্তক্ষেপ করিতেন 
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না। এইরূপে পরাক্রান্ত মোগলের শাসনসফ্য়ে মহাবাষ্ট্ররাজ্য স্ঃপিউ 

হয়, এবং এইনূপে যহারাস্ত্রীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান 

জশতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে। 

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্ত দেখাইয়া, শিবাজ্জীকে আর একবার 
হুস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার এঁ চেষ্টা ফলবতী 
হয় নাই। শিবাজী আওরঙ্জজেবের কৌশলজালে আবদ্ধ হইলেন না। 
তিনি পুর্রের গার দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে 

লাগিলেন । সুতরাং মোগল সম্রাকে এখন বাধ্য হইয়া, শিবাজীর 

সহিত প্রক।শ্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হঈতে হইল । শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র 

ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসঙ্জন দিয়া, যোগলের আন্ুগত্য 

র্বাথার করিলেন না । (তনি প্রকৃত বীরুপুরূষের ন্যায় বীরধশ্মরক্ষায় যত্তব- 

শীল হইলেন । অবিলন্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয় 
পতাকা স্থাপিত হুইল + শিবাজী ইহার পর ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত 

লইরা, আর একবার স্ুরীত এগরে উপনীত হইলেন। নগর বিলুষ্ঠিত 

হইল। কেহই তেজস্বা মহাত্রাষ্্পতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। 
শিবাজী অবাধে স্ুরাতেপ সম্পত্তি সংঠাহপ্রর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত 

হইলেন । 

শিবাজী খন স্ুরাভ হইতে ফিরিয়া আমিতেছিজেম। তখন দায়ুদ 

খনামক একক্জন মোগলসেনাপতি পাচ হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়া, 

তাহার পশ্চান্ধীবিত হৃয়েন। শিবাজী দাদ খাকে আক্রমণপূর্ববক 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এদিকে তাহার সেনাপতি প্রতাপ রাও 

খং্কশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে করসংগ্রহ করিতে থাকেন। 
শিবাজীর এইরূপ আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া, আওরঙ্গজেব তীহার বিরুদ্ধে 

মহব্বত খাকে চল্লিশ হাজার. সৈম্থসহ দক্ষিণাপথে পাঠাইঘা দ্েন। 

শিবাজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বিমুখ হয়েন নাই ৮ 

সমিতি ০ ০০৯ পি এ পা এও সা অপ ব্রা পাপ সপ 
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উপল 

তিনি মরীরাপন্ত ও প্রতাপ রাও, আপনার এই ছুই জন প্রধান সেনা” 
পতিকে- মোগল সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে অন্ুমতি' দেবর। "এই 
সেনাপতিদ্বপ়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া মহববৎ খ। ইখলাস খাঁকে বনু- 
সংখ্য সৈন্যের সহিত ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল 
সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার কণ্বে। তাহার্দের অনেকে মৃত্যু 
পতিত হয় । ২২ জন সেনানায়ক নিহত হয়েন। কয়েক জন 'প্রধান 

সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন । 

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাস্ত্ীয়দ্িগের এইটি প্রধান" সন্মুখ যুদ্ধ । 
এই সুদ্ধে শিবাজীর সৈন্য বিজয়লক্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের 

বিজয়িনী শক্তির বিষয় চারিদিকে পরিকীন্তিত হইতে থাকে । শিবাজী 

মহাপব্রাক্রান্ত ভূপতি বলিরা সাধারণের নিকটে সম্মানিত হয়েন্। 

তাহান প্রতাপ? তাহার বীরন্ন, তাহার সমরঢাতুরাতে লোকে বিস্মিত, 

হইয়া, তাহাকে অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া, মশে করিতে খাকে। 

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এই পবাক্রান্ত শক্রুব্র অপু প্রভাবে স্তত্তিত 

হয়েন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন শিবাজী 

উহাদের সহিত কোনরূপ অসদ্ধযবহার করেন নাই । তিনি বন্দীদিগকে 

প্র্তর সমানে সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাহাদের ক্ষতস্থান 

ভাল হইলে, গ্রসু্ি সক্ষানের সহিত,তাহ।দিগকে বিদার দ্েন। ভারতের » 

অদ্থিতীয় বীরপুরুষ বীরধন্দ্ের অবমানন1 করেন নাই। আহত বন্দি 

গণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অস্থুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই? 

শিবাজীর অদেশে ইহাদের যখোচিত শুশ্রুধা হইয়াছিল । পতিত শক্রুর 

প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবাজী বারোচিত মহত্ব ও 

উদ্দারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।৬ এই" মহত্ব ও উর্বীরতা চিরকাল 

তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখবে । 

শ্বাজী পূর্বেই “রাজা” উপাখিগ্রহণপূর্ববক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত 
১৪ 

পা স্পাপিসসপ সস স্পা সন সর সপ সি সপ আপাত সপ সপ সপ স্পা আসি পা স্পিপসপরি সসপা স 



২১০ " জার্ধযকীত্তি। 
৮ 

করেয়াছিলেন | এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রের নিয়ম্টরন্থুসারে 

রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই দময়ে গাগাভট্টনামক এক- 
জন শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারঃংণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। 

অভিষেক-কাধ্য সম্পাদনের ভার ইহার প্রতি সমপিত হয়। মহারাষ্ট্রের 
ইতিহাসে ১৫৯৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী প্রাতঃম্মরণীয় 

"তিথির মধ্যে পরিগরণিত। এই তিথিতে দুরারোহ শৈলশিখরবস্তী 

রায়গড়ের মহাবাঞজ শিবাজী স্বাধীন ভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিঠিত 

হয়েন। শাস্ত্রপারদর্শী গাগাভষ্ট এই তিথিতে শিবাজীকে যথাশাস্ত্র রাজ্যা- 
ভিষিক্ত করেন । ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে ধর্্সঙ্গত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। 

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে, রায়গড়ে অপূর্ব দৃশ্তের 
আবি 9ভাব হয়। বহুদিনের পর স্বাধীনতাভক্ত হিন্দুবীরগণের জয়ধ্বনিতে 

রায়গড় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বীরপ্রবর শিবাজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
.হুইয়।) এই দ্বিনের স্মরণার্থে একটি অবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্য- 
সম্পকাঁয় উপাধিসমূহ পারস্য ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় অভিহিত 
করিতে আদেশ দ্রেন। শিবাজীর প্রবর্তিত অক্ষ শিবশক নামে 

কোলাপুরে প্রচলিত রহিয়াছে । রাজ্যাভিষেককালে বিভিন্ন স্থান 

হইতে কয়েক জন রাজদুত রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। একজন 
ইংরেজদ্ত বোঘাই হইতে উপনীত হয়েন। এই দূত ইংরেজ 

কোম্পানীর প্রতিনিধি হইয়া শিবাজীর সহিত. লন্ষিবন্ধন করেন। 

এইরূপে শিবাজীর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এইরূপে ক্ষত্রিয় 
ভূপতি আত্মপ্রাধান্যের মহিমায় লোকসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। 
০৩০ 

শিবাজী রাজপদবী এহণপুর্ববক+ যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন।. নর্দদ্বা হইতে কৃষ্ণা নদী পধ্যস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাহার 
অধীন হইয়াছিল। তিনি এই. বিস্তৃত রাজ্যশাসনে কখনও ওঁদাস্য 
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িভিটিটি তি বসি পরান গস হি 

প্রকাশ ক্ষরেন নাই! বুন্ধজঘ়ে ও রাজ্যাধিকারে তাহার: যেরপ ক্ষমতা 
ও কৌশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও 

সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দেন! শিবাজী ইহার পর, নানা 
স্থানে যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাহার অপরিসীম . 
ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছিল । তাহার সৈন্য এক সময়ে নর্মদা নদী উততীর্স_ 
হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সন্কুচিত হয় 
নাই। যখন মোগল সেনানী দিলের থ! বিজাপুরের অধিপতিকে 

আক্রমণ করেনঃ তখন বিজ্বাপুররাজ শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া- 

ছিলেন। শিবাজী সাহায্যদানে অসম্মত হয়েন নাই। তাহার সমূন্ল- 
চাতুরীতে দিলের খা এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাহাকে অগত্যা! 
বিজাপুর পত্রিত্যাগ করিতে হয়। বিজাপুররাজ এজন্যে ভূসম্পার্ভ 

দিয়া, শিবাজীর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । | 

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে অসামান্য সাহস, অপরিমেয় ক্ষমতা; 

অবিচলিত তেজন্বিভার পরিচয় দিয়া? বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী এঁহিক জীবনের 

চরমসীমায় উপনীত হয়েন। তাহার হাটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি রায়গড়ে 
গমন করিলেন । ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আর্বর্ভাব হইল । এই জ্বরের 

আর বিরাম হইল না। শিবাজী জ্বরারস্তের সপ্তম দ্রিবসে ১৬৮* অবের 

৫ই এপ্রের ৫৩ কসর বয়সে দেহত্যগ করিলেন । 
এইরূপে অসাধারণ বীরপুকুষের অসামান্য ঘটনা পুর্ণ জীবনের অবসম্ভি 

হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কাধ্যই লোকাতীতভাবে পরিপৃর্ণ। ভারতের 
অন্ধিতীয় সত্ত্াট্ও. তাহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যের রোধে সমর্থ হয়েন নাই। 
যখন তাহার মাওয়ালী সৈন্য, তাহার সমরপটুতা, তাহার সাহস ত্র 
রাজ্যশাসনের কথা মনে হয়, তখর্ট তত্প্রতি অপরিসীম শ্র্না ও প্রীতির 

সার হইয়া থাকে । তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে নিঃসহায় ৬ নিরধলম্বন, 

হইয়া এভীষ্ট কার্ধাসাধনে প্রন্বত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার মনে 

” স 



র্ 

৬, আধ্যকীত্তি ॥' ; 
ইরানি নিউরন উন পিসি পাসিসিপা্পী সী পা 

কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের. সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব ক্ষমতায় 
ও অধ্যবসায়ে আপনার গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 

শিবাজী স্বজাতির পূর্বতন গৌরবের উদ্ধারকর্তী। বনুশতাব্দীর 
অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিশ্পেষিত হইয়াছিল" 

মরে জাতি স্বাধীনতায় বিসর্জন দিয়া, পরাধীনতা স্বীকারই পুরুষার্থ বলিয়। 

মনে করিতেছিল, শিবাজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতিপথে 

আনয়ন করেন+ এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস 
ও উৎসাহ প্রসারিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতাভক্ত বীরপুরুষের 

সম্থানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির 

সময়ে তাহার ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরা". 

ধীর্ঘতার শোচনীয় সময়ে, নিপীড়নের ভয়াবহ কালে, হিন্দুর পবিত্র 

ভূমিতে আর কোন হিন্দুবীরকর্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত 
হয় নাই। 

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমত! থাকাতে শিবাজী সকল বিষয়েই কৃত- 
কাব্য হইতেন। তাহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগলসৈন্যও ভীত হইয়া 

ইতস্ততঃ পলায়ন করে । ফলতঃ, সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায়, তৎ- 
সমকালে তাহার কোন প্রতিছন্দ্ী ছিল না। সম্াটু আওরজজেব 

' তাহাকে “পার্বত্য মৃষিক” বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্বত্য 
মুষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্থিত সম্রাট. এতদুর নিপীড়িত হইয়া- 
ছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহার প্রীধান্যস্বীকারে বাধ্য হয়েন। 

আওরঙ্গজেব শিবাজীর. মৃত্যুসংবাদ্ শুনিয়া! কহিয়াছিলেন, “শিবাজী 

এন্জ্রুন প্রধান সেনাপতি ছিল খন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন 

রাজ্যগ্ডলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা! পাইরাছিলাম তখন কেবল এই ব্যক্তিই 
একটি মৃতন ঘাজ্য স্থাপন করে। 'ামার সৈন্য উনিশ বৎসব্র কাল, 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। তথাপি তাহার রাজ্যের «কোন 
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অবনতি হয় নাই।” আওরঙ্গজেবের, কথাতেই শিরাজীব্ু ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । | 

শিবাজী শত্রর অপকারী ছিলেন । কস্ত যাহারা পরাজিত ও বন্দী- 

ভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি 

আত্মীয় ম্বজন ও অধীন কর্মচারীর সহিত কোনরূপ অসদ্ধ্যবহার কৃরিষ্ছেন 
না। গো ব্রাঙ্গণ ও বর্ণাশ্রমধর্শ্ের রক্ষার জন্যে তাহার অধ্যবসায় সর্বদা 

পরিস্ফুট হইত। তিনি যেরূপ পিতৃতক্ত ও. মাতৃসেবক, সেইরূপ গুরুঁ- 

শুশ্রষাপর ও প্রজাবসল ছিলেন। তীহার গুরুর নাম রামদাস স্বামী । 

তিনি গুরুর নামে স্বকীয় রাজ্যের উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নটুই । 

গুরুর আদেশান্রুসারে তিনি বর্ণাশ্রমধর্শরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন । 

পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকের প্রতি তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। মহারার্ুর 

অন্তর্গত দেছুনামক স্থানে তুকারাষ নামে একজন বণিগ. জাতীয় সাধু 

ছিলেন । ইহার প্রতি শিবাজীর সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নানারূপ 

বিশ্ববিপত্তির মধ্যেও শিবাজী ইহার কীর্তন শুনিতে গমন করিতেন । 

দাদোজী কোগদেব মৃত্যুকালে শিবাজীকে স্বধর্্মরক্ষণ ও রাজ্যপালন 

বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শিবাজী সেই উপদেশ পালনে কখনও 

অমনোযোগী হয়েন নাই। তিনি নারীজাতির যথোচিত সম্মান রক্ষা 

করিতেন। তীস্বীর একজন সেনাপতি কোন জনপদ অধিকারপুর্ববক 

একটি রূপবতী কামিনীকে তৎসকাশে প্রেরণ করেন | শিবাজী তীহান্ে 
মাতৃসন্বোধন করিয়া সম্মানসহকারে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এইরূপ 

সদয়ব্যবহারে মৃহারাষ্ট্রবাসিগণ তাহার অন্ুরক্ত থাকিত ; মিতাচার 

তাহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতায় অপরিমিত সম্প্চ্র 

অধিকারী হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতার পরিচয় 'দেন নাই। 

তাহার নিকটে ভোগ:বলাসের আদ্ররছিল না। তিনি সাঁমান্ আহার 

পানে গ্ররিতুষ্ট থাকিতেন। 



| ২১৪ . আধ্যকীত্তি। 
ঠা 

শিবা়ী দক্ষিণাপথে যে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার দৈর্ধ্ট চারি 
শত মাইল, বিস্তার এক .শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোরেও তাহার আধি- 

*পত্য ছিল। নর্দা হইতে তাঞ্জোর পর্ধ্যস্ত। কোকণ হইতে মান্াজ 
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবাজীর 

. সা্িয্ট, প্রার্থনা করিতেন । অনেকে কর দিয়া, তাহার সন্তোষসাধনে 
ব্যাপৃত থাকিতেন, সমগ্র দক্ষিণাপথে তাহার অপরিসীম প্রভুত্ব ছিল। 

দক্ষতায়, 'একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি তৎসমকালীন বীরপুরুষদ্িগকে 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাহার কৌশলজাল ভেদ করিতে 

”" পালিত না, কেহই তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই 
তাহার- ক্ষমতা রোধে সাহস পাইত না। তিনি পরাক্রানস্ত মুসলমান- 

 দি্গীর মধ্যে সর্ববাংশে আত্মপ্রাধান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। তাহার 
ধারণা ছিল যে; বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে, 

অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, তিনি কোন কোন 
সময়ে বিশ্বাসের বহিভূতি কাধ্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। 

শিবাজী খর্বকায় ছিলেন। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল 

স্থগঠিত ও বীরত্বব্যপ্রক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাহার বাহু- 
যুগলের দৈর্ঘ্য অধিক, বোধ হইত । তাহার অনুবজ্ত ত্বদেশীয়গণ তাহাকে 

দেবতার অবতার বলিয়া থাকেন। তিনি আপনার" তরবারির নাম 
“ভবানী” রাখিয়াছিলেন। এ তরবারি সাতারার রাজার অধিকারে 

রহিয়াছে । সাতারার রাজ-সংসারে শিবাঞ্গীর ভবানীর পৃজা হইয়া 
থাকে । 



শিবাজীর মহান্নভভাবতা। 
' বীরপ্রবর শিবাজী রাজপদে প্রাতিঠিত হইয়াছেন । তীহার নুক্রম 

একটি শক প্রবর্তিত হইয়াছে । তাহার নামে মুষ্টা অক্ষিত হইতেছে। 

তাহার নামে দক্ষিণাপথের শৈলমালাশোভিত, প্রশস্ত ভূখণ্ড রাজ্যশাসন- 

সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইতেছে । মোগল সাআাজ্যের চরমোতকর্ষ- 

সময়ে বীরপুরুষ এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন । মোগলের 
পতাকার পার্খে শিবাজীর জয়পতাক1 উডডীন হইয়া, আত্মগৌরবের 

পরিচয় দিতেছে । শিবাজী বিভিন্ন স্থানে দুর্গ স্থাপনপূর্ববক স্বীয় 

অধিকার স্থরক্ষিত করিয়াছেন । যুদ্ধকুশল হম্বীর রাও তাহার সেনাপতি 

হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ মাওয়ালী সৈন্ দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার অধিকার- 
বৃদ্ধির জন্তে সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে । 

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবাজী অপত্যনির্বর্বিশেষে প্রজাপালন 

করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ দ্বেবতাবোধে জননী জিজাবাইর সেবা 

করিতেন । তিনি প্রিবতমা প্রণয়িনী সইবাইর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ 

দেখাইতেন। তাহার * রাজপদ গ্রহণের পর তদীয় জননী ও প্রণগনিনী, 

উভয়েই একে একে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ শিবাজী ইহাদের 
বিয়োগশোকে কাতর হইলেও রাজধর্ম্ের পালনে ওদাস্ত প্রকাশ করেন 

নাই। তাহার .স্নিয়মে, তাহার উদ্বার ব্যবহারে, তাহার ধর্মান্থরাগে 
প্রজালোকে পরম স্থুখে কালযাপন করিয়াছে । তিনি বিভিন্ন জনুপ দু 

অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শরঞ্চাগত বা ধন্দীকৃত প্রতিছন্দীর প্রতি 
কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করেন নাই । তাহার সৈনিকদল$মহাবিক্রমে 

যুদ্ধঘাত্রা করিয়াছে, কিন্তু গন্তব্য পথের কোন স্থানে গো; কৃষক, নারী- 
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সর সপাং পিসি শি পে সস পাটি পি পি 

জাতি বা বিভিন্ন জাতির ধর্মীমপ্দির আক্রমণ করে নাই। 'ভিন্ন ভিতর ছুর্গে 

ঠাহার জয়পতাকা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শরণাগত ছুর্গবাসিগণ 

“কোনরূপে নিপীড়িত বা নিগৃক্ঠীত হয় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী এইরূপে 
বীরধন্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন ; এইরূপে নৃপতিজনোগচিত উদার 
বের পরিচয় দিয়াছেন; এইরূপে মহীয়সা কীন্তি ছ্রাপন করিয়া 

লোকসমাজের বরণীয়' হইয়াছেন । তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাক্কোজী 
টপতৃক সুস্পত্তিভ্ভলালুপ হইয়!, টগ্ঠসংগ্রহ করিলেও, মহারাজ শিবাজী 

ভ্রাতৃধর্মে বিসঞ্জন দেন নাই। ব্যাক্ষোজী স্বকীয় মন্ত্রীর পরামর্শে যখন 

'শিরাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শিবাজী সৎপরামর্শ দিয়া? তাহার 

বিষপ্ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

“ * রাজস্থানের গ্ঠাত্র দক্ষিণাপথেও বীরনারীর আবির্ভাব হইঘণছে। 

শিবাজীর সময়ে এইরূপ একটি নারী আত্মক্ষমতার পত্রিচর দিয়াহিলেন | 

বারপ্রবর শিবাজী ইহার মহায়সী বারত্রকীত্তির কখনও অবমীনন] 

করেন নাই । 

শিবাজী রাজদণ্ড ধারণ করিঘ়।,দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য 

বিস্তারে উদ্ভত হয়েন | এই সময়ে বল্লারা প্াজ্যে মলবাই দেসাইল নায়ী 

একটি বিধবা আধিপত্য করিতেন শিনাজা বল্লারী ছুর্গ অধিকার 

করিতে উদ্যত হইলে, মলবাই আম্মপ্রাধান্য বক্ষার জন্যে অস্ত্রপরিগ্রহ 

ক্লরিলেন। অবিলম্বে দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত হইল । মহারাষ্ট্রপতির আক্র- 
মণে বাধা দিবার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে সৈনিকগণ সন্নিবেশিত রহিল । 

উপযুক্ত সেনাপতিগণ ইহাদের পরিচালনতার গ্রহণ করিলেন । মলবাই 

ক্রয় সমগ্র সামরিক কার্যের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । ভারতের 

সর্ববপ্রধান বীরপুরুষ তাহার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন ? সর্ববপ্রধান বীর- 

পুরুষের বহসংখ্য সৈন্ঠ তাহাকে পরাধীনতাশ্ঙ্খলে আবদ্ধ করিতে 

অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে বীরাঙ্গনা বিচলিত হইলেন না । তিনি আত্ম- 
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ক্ষমতায় বিসর্জন না দ্রিয়!, অসিহস্তে আক্রমণকারীর সম্মুখীন ছুইললেন। 

মহারাষ্ট্রসৈন্য প্রবলবেগে তাহার সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল্র। 

বীরাঙ্গনা অকুতোভয়ে বহির্ভাগে ধাঁকিয়া, আত্মরক্ষা কম্িতে 

লগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্ররাজের যুদ্ধকুশল সৈন্যের সম্মুখে তিনি দীর্চচ 

কাল আপনার সৈনিকদ্দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিলেম না। 
বীরনারী হুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া, যুদ্ধ করা অসঙ্গত মুনে করিলেন এ 

অবিলান্বে তাহার আদেশে সৈনিকদল ছূর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হঈল। এদিকে 
শিবাঁজীর সৈন্ঠও হুর্গ আক্রমণ করিল । তাহারা ছুর্গের পুরোভাগে 

কামান স্থাপনপুর্ববক যুন্ৃযু হুঃ গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মলবাই 
ইহাতে ভীতা হইলেন না; তিনি ঘখোচিত সাহসসহকারে দুর্গ রর, 

করিতে লাগিলেন | এইরূপে সাতাশ দিন অতীত হইল। সাতাশ দিন 

শিনাজীর সৈগ্য ছূর্গ অবরোধ করির। রভিল ! এই দীর্ঘকালের মধ্যে? 
মলনাই কখনও সন্ত্রাসে অভিভূত ও আন্মপরীক্রম প্রকাশে নিনস্ত হয়েন 

নাউ | তাভার সাহস অন্তহিত হয় নাই ; তেজন্বিতার বিলোপ ঘটে নাই, 
আক্মগৌরব-রক্ষার বাসনা মনোমপ্যে উদ্দিত হইয়া, মনেই বিলীন হইয়া 
পার লাই । তিনি একপ নৈপুণোর সহিত পসৈম্ঠপন্চি'লন! করিতে" 

ছলেন, এরূপ *শীরতাবু সহিত বুদ্ধের আদেশ দিতে ছিলেন, এবূপ 
ব5ক্ষণভার সহিত হূর্গাস্থিত সৈনিকদলের শৃঙ্খলা অন্যাহ ত বাঁখিতে- 
ছিলেন ঘে, সপ্তবিংশতি দিবস পধ্যন্ত মহা'রাষ্্রপাত তাহার ক্ষমতা 

নাশে সমর্থ হয়েন নাই। সপ্তবিংশদিবসে বীপ্লাঙ্গনার অদৃষ্টচক্র নিয়াতি- 

মুখে আবন্তিত হইল। এ দিন দুর্গের একাংশ উগ্র হওয়াতে দুর্গ রক্ষার, 

আর কোন উপায় রহিল ন্লা। আক্রমণক'রী সৈনিকগণ তর স্থান দিয়া 

ছূ্গপ্রবেশে অগ্রসর হইল। বীনাঙ্গনা হুর্গরক্ষায় একান্ত$হতাশ্ হইয়া 

মহারাষ্ট্রপতিয় হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। * 
শ্শিবাীর আশা ফলবতী হইল। বল্লারী ছুগে ভাহার জয়পতাকা! 
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২১৮ : আধ্যকীর্তি। 
পিসি 

শীষ তাস্ছি তাস পস্টি তে তাস পাটি ভরি পি লি জা রাস পো উপর পাপ পিসি 

উড়িতে লাগিল। বিধবা বীরনারী সপ্তবিংশতিদিবস ঘোরতর যুদ্ধের 
, পর তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু বীরপুরুষ এই বীরাঙ্গনার 

বীরত্বের গৌরবরক্ষায় উদ্বা্ীন রহিলেন না। তিনি মলবাইকে যথো- 
চিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন । বল্লারী দুর্গে আর মহারাষ্ট্রপতির 

জয়পঙ্ডাকা পরিদৃষ্ট হইল না । উহার স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। 
শিবাজী মলবাইর হস্তে ভূর্গ প্রত্যপণ করিলেন। বীরাঙ্গন! স্বকীয় বীরত্বে 

বীরত্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রাজকে পরিতোধিত করিয়া, পুর্ববের হায় স্বাধীন 
ভাবে শীসনদণ্ডের পারচালনা করিতে লাগিলেন । 

তে শা শা পি পি ৯০ পাপ পা স্পা পাপা 

সম্পূর্ণ 

প্রিন্টার__শ্রীকুলচন্দ্র দে; 

“শাস্ত্রপ্রচার প্রেস” 

, «নং ছিদামমুদ্ির লেন, কলিকাতা । 




